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Honningcentralen 2016 Helomvending

Fra bismak til sø

TILLITEN ER TILBAKE: Honningcentralen har fått tilbake tilliten fra norske birøktere. Her storbirøkter Stig Sagberg (t.v.) og adm. direktør Kristin Slyngstad. 

MAT OG DRIKKE: For tre år siden

tapte Honningcentralen 8,9 millioner
kroner. Med ny «dronning» leverte de
et rekordresultat i 2016.

TOM NIELSEN

TOM.NIELSEN@FINANSAVISEN.NO

– Vi er veldig fornøyde med utviklingen i selskapet. De tre siste årene
har vi gjennomført en snuoperasjon
som nå gir et etterlengtet overskudd.
Dette skal vi bruke på å bytte ut slitent produksjonsutstyr, sier adm. direktør i Honningcentralen, Kristin
Slyngstad.
Slyngstad tok over som leder av
selskapet i 2014, og gikk umiddelbart i gang med å endre organiserin-

gen i bedriften. I fjor økte driftsresultatet med fantastiske 220 prosent,
til 14,8 millioner kroner.
– Da jeg kom inn i 2014, fikk
birøkterne om lag 43 kroner pr.
kilo. På tre år har vi fått opp prisen til produsentene med cirka 50
prosent, forklarer honningsjefen.

– God lønnsomhet
Dette har fått bransjen til å juble. Ut
fra referatet til Honningsentralens
årsmøte tidligere i år, kommer det

REKORDSALG: Honningcentralen
økte både volum og inntektene i 2016.
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frem at næringsbirøkter Geir Holte
oppfordret til applaus for ledelsen
for å ha «gjort det umulige mulig».
En av Norges største honningprodusenter, Stig Rune Sagberg fra
Stange i Hedmark, forteller at Hon-

ningcentralen har fått tilbake tilliten
fra næringen.
– Ledelsen har vært veldig flink
de siste årene. At driften nå er i orden, har gitt oss mer trygghet, sier
Sagberg.
Storbirøkten har 220 bikuber,
som gir mellom 10 og 12 tonn honning i året. Finansavisen estimerer
at dette tilsvarer om lag 800.000
kroner i omsetning, ekskludert utbytte fra samvirkelaget.
– Lønnsomheten i bransjen er
dermed ganske god. Driftskostnadene er tross alt de samme som dem
alltid har vært, fastslår han.

Vekst i bi-inntektene
For å bli bedre kjent med næringen, gikk Slyngstad selv til innkjøp
av sine egne bikuber. Hun har nå

Øker produksjonen med kurs og nettbutikk

12 kuber som lager 60 kilo honning hver. Honning-sjefen lærte
raskt at produksjonsutstyr kan
være vanskelig å få tak i. Dermed
fikk hun en ny idé.
– Vi har akkurat lansert en
nettbutikk for produksjonsutstyr.
Dette har bidratt til å gjøre det
enklere for alle rundt omkring i
Norge å kjøpe nødvendig bimateriell, forteller hun.
Men honning-virksomhet er ingenting å bli rik av.
– Ingen er så langt blitt rik på
birøkting i Norge. Birøkting er en
lidenskap. De aller største i Norge
har mellom 3–400 bikuber. Dette
er under ti personer, opplyser hun.

Brant seg på import
Kun 1/4 av produksjonen til Honningcentralen baserer seg på norske råvarer. Selskapet ønsker seg
mer norsk produksjon. Tollsatsene på importhonning bidrar

