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Åpen yngelråte (Melissococcus 
plutonius) truer norsk birøkt etter 30 års 
fravær 
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Åpen yngelråte 
Åpen yngelråte er en yngelsykdom på honningbier forårsaket av den Gram positive 
bakterien Melissococus plutonius og er vidt utbredt i de fleste 
honningproduserende land (Ellis og Munn, 2004). Larvene smittes av bakterien 
når fôrsaften de ligger i er infisert av bakterier og de er mest mottaklige for smitte i 
de første 48 timene etter klekking. Bakteriene formerer seg i larvens mellomtarm 
og sterkt infiserte larver dør gjerne når de er 4-5 dager gamle. Larvene har ingen 
kjent immunrespons mot bakterien, men arbeiderbier renser i varierende grad ut 
syke og døde larver og dette kan bidra til å fjerne så mye smitte fra kuben at det 
ikke oppstår tydelige kliniske symptomer. I sterkt infiserte bifolk vil yngelleiene 
bli tydelig hullete og produksjonen av levedyktige arbeiderbier blir så sterkt 
redusert at bifolket går til grunne i løpet av sommeren og høsten eller i løpet av 
vinteren når det nødvendig med mange arbeiderbier for å kunne danne en 
vinterklase hvor temperaturen holdes oppe gjennom hele vinteren. Åpen yngelråte 
er den mest utbredte bakteriesykdommen blant honningbier i Storbritannia 
(Wilkins m.fl., 2007), og i Sveits har det vært en konstant økning i antall 
sykdomstilfeller av åpen yngelråte de siste 12-14 årene, til tross for iverksatte 
tiltak for å bekjempe sykdommen (Roetschi m.fl., 2008). I Norge er åpen yngelråte 
en sjelden sykdom og den siste sikre påvisningen ble gjort i 1980.  Her rapporterer 
vi om et større utbrudd av åpen yngelråte i Sør-Norge i 2010 og de tiltak som ble 
iverksatt for å bekjempe sykdommen.   

 
Regelverk, prøvetaking og analyse i 2010 
Åpen yngelråte er ikke inkludert i EU’s regelverk men i mange land er birøkterne 
pliktige til å rapportere mistanke om åpen yngelråte til vedkommende offentlige 
innstans. I Norge er åpen yngelråte klassifisert som en B sykdom og mistanke om 
sykdommen skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Den 28. juli 2010 ble 
Norges Birøkterlag kontaktet av en birøkter i Aust-Agder som rapporterte at flere 
av bifolkene hans var syke med kliniske symptomer som var forenlige med åpen 
yngelråte. Etter en inspeksjon av disse bifolkene ble Mattilsynet kontaktet og de 
rekvirerte at det skulle tas ut en yngeltavle fra et av de syke bifolkene. Yngeltavlen 
ble sendt til Norges veterinærhøgskole som har ansvar for diagnostikk av 
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bisykdommer i Norge. Fordi åpen yngelråte ikke har vært dokumentert i Norge 
siden 1980 var erfaringen med diagnostikk av åpen yngelråte begrenset, men etter 
parallell kultivering og PCR testing ble det påvist åpen yngelråte i den innsendte 
prøven.  
 
Før prøveresultatet forelå varslet Norges Birøkterlag på sin hjemmeside om mulig 
funn av åpen yngelråte og det ble tatt ut prøver fra flere birøktere som meldte fra 
om kliniske symptomer på åpen yngelråte. To dager etter at prøveresultatet forelå 
for de første prøvene innførte Mattilsynet et flytteforbud for bier og brukt materiell 
i heile Aust-Agder fylke. Dette medførte stopp i all transport av bier og brukt 
materiell innen og inn og ut av fylket.  Aust-Agder er et fylke med store områder 
med røsslyng som er en viktig nektarkilde for bier. Mange birøktere i Aust-Agder 
flytter bifolkene innen eget fylke i midten av juli for å utnytte dette nektartrekket  
og mange birøktere kommer tilreisende fra andre fylker. Flytteforbudet kom i 
konflikt med behovet for å flytte bifolkene tilbake til stasjonære bigårder i slutten 
av august. Om høsten etter at honningen er høstet må birøkterne fôre biene med 
sukkervann (dette kalles innvintring) for at de skal overleve vinteren og dette ble 
problematisk for mange på grunn av flytteforbudet. I perioden når biene ikke 
produserer yngel ligger det vesentlige av smitten i vokstavlene hvor biene har 
produsert yngel. For å redusere smittepresset gikk Norges Birøkterlag ut med en 
anbefaling om å innvintre biene på desinfisert materiell og gi dem nye vokstavler. 
Dette er en anerkjent metode for å fjerne smitte fra bifolket   
 
Arbeidet med å spore opp og ta ut prøver fra kontaktbigårder og påfølgende 
analyse av prøver ved NVH fortsatte utover seinsommeren og høsten. Som 
kontaktbigård ble regnet bigårder som befant seg innen 3 km fra en bigård hvor det 
var blitt påvist smitte. Prøvetaking ble avsluttet etter hvert som biene sluttet å 
yngle i september og oktober.  
 
Noen av birøkterne som fikk påvist åpen yngelråte i sine bier var næringsbirøktere 
som hadde solgt bifolk og dronninger til birøktere både innen Aust-Agder og til 
andre fylker. Hos flere av disse kontaktbigårdene ble det påvist smitte av åpen 
yngelråte. For å få en ide om hvor utbredt sykdommen var ble det også tatt ut 
prøver hos en eller to birøktere i hvert av flere andre fylker i Sør-Norge, men alle 
disse prøvene var negative. Totalt ble 155 prøver fra 73 birøktere analysert og 44 
birøktere fikk påvist smitten i sine bier. Blant birøkterne som fikk påvist åpen 
yngelråte var 32 i Aust-Agder, 7 i Vest-Agder, 4 i Hedmark og 1 i Telemark. I alle 
tilfellene i Vest-Agder og Hedmark kunne smitten spores tilbake til Aust-Agder 
gjennom kjøp av bier fra smittede bigårder. 
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Bekjempelsesstrategi 2010 
Hvilken strategi som skal velges for å bekjempe en dyresykdom avhenger av flere 
faktorer slik som utbredelse, hyppighet og hvor skadelig sykdommen er vurdert å 
være. Vi antar at åpen yngelråte dukker opp i Norge etter 30 års fravær som et 
resultat av import av dronninger eller eggtavler for avlsformål i løpet av de siste 5 
årene. Selv om åpen yngelråte ikke regnes for å være en veldig alvorlig sykdom av 
flere forfattere (se Forsgren 2010 for en oversikt) viser situasjonen i Storbritannia 
og Sveits at åpen yngelråte kan skape store problemer (Roetschi m. fl.., 2008; 
Budge m. fl., 2010). Etter rådføring med Norges Birøkterlag iverksatte Mattilsynet 
en strategi med formål å utrydde åpen yngelråte fra norske bigårder. Strategien 
medførte at birøktere som har levert yngelmateriale som er funnet å være positivt 
for M. plutonius i en eller flere bifolk fikk pålegg om sanering av hele driften 
ettersom man ser på driftsenheten som den epidemiologiske enheten. I saneringen 
inngikk avliving av alle bifolkene og alt utstyret måtte desinfiseres. Praksis er det 
vanskelig å desinfisere mye av utstyret og det meste av utstyret ble derfor brent.  I 
2010 ble ca 3000 bifolk avlivet og dette utgjør snaut 6 % av totalbestanden i 
landet. Birøkterne vil få erstatning for direkte tap ved pålegg om sanering. 
Erstatningen gis i form av 3000-4000 kr per bifolk inkludert utstyr, men indirekte 
tap erstattes ikke. I indirekte tap inngår produksjonssvikt i 2011 som følge av 
mangel på bifolk i påfølgende sesong. Det tar tid å oppformere bifolk og i praksis 
vil oppstart for birøktere som har sanert tidligst kunne skje i 2012.  
 
For at en slik utryddelsesstrategi skal være vellykket er det fundamentalt viktig at 
man har full oversikt over det som finnes av birøkt i de berørte områdene.  I 
henhold til regelverket skal alle birøktere selv registrere sine bigårder i 
Mattilsynets register. En del birøktere har unnlatt å gjøre dette og mange 
hobbybirøktere er ikke klar over registreringsplikten. Norges Birøkterlag har 
informert om denne registreringsplikten til sine medlemmer, men birøktere som 
ikke er medlemmer hos Norges Birøkterlag er det vanskelig å nå. De lokale 
birøkterlagene har en viktig oppgave med å registrere alle bigårder i sine områder 
før 2011 sesongen. 
 
Prøvetaking og bekjempelsesstrategi i 2011 
I 2011 vil det systematisk bli tatt ut prøver fra alle kontaktbigårder og hos 
birøktere som i større omfang produserer og selger dronninger og bifolk til andre 
birøktere. I tillegg vil det tas ut prøver fra birøktere som utfører testing av 
dronninger i Norges Birøkterlags avlsprogram. Prøvetakingen vil starte opp så 
snart det regnes for sikkert at man skal kunne påvise smitten. Hvis det viser seg at 
bakterien er så vidt utbredt og vanlig forekommende at det blir umulig å utrydde 
den uten å samtidig utrydde birøkten, må man gå over til en alternativ 
bekjempelsesstrategi. Målet i en alternativ bekjempelsesstrategi vil være å holde 
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antallet tilfeller med klinisk sjukdom nede på et minimum. Dette kan trolig oppnås 
gjennom en kombinasjon av sanering av klinisk syke bifolk og ombygging (hvor 
biene settes på nye byggevokstavler i desinfisert materiell) av øvrige bifolk i 
samme bigård eller driftsenhet. Bruk av antibiotika er ikke tillatt for å bekjempe 
bakteriesykdommer hos bier i Norge eller EU, og selv om det kan gjøres unntak 
fra forbudet er det ikke politisk aksept blant birøkterne for å bruke antibiotika som 
lett vil gi problemer med reststoffer i honningen.   
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