Å LEVE ØKOLOGISK

Småbrukerliv

og spirituell birøkting
Et annerledes og idyllisk småbruk ligger tilbaketrukket
på Vinterbro, noen mil utenfor Oslo. Her bor Ingelin Sevåg
Vestly med sin familie. De har egg fra egne høner,
et livlig dyreliv omkring seg, og et snart ferdig heløkologisk
hus. Aller mest brenner Ingelin for «spirituell birøkting».
Vi besøkte henne for å lære hva dette er.
–
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Sammen med ursau, høner, en galende
hane, påfugler, kaniner, ender og sildrende
vann, bor Ingelin Vestly sammen med sin
familie på Vinterbro rett utenfor Oslo. Visjon
kommer på besøk en nydelig solskinnsdag.
– Vi må leke litt for å få kraft inn i systemet! Og holde det i en skala hvor det fortsatt
er morsomt, begynner Ingelin, da vi kommer
til det lille småbruket. Samboeren Renzo og
datteren på snart to år. er opptatt med å mate
fuglene,
I åssiden like ved har Ingelin biene sine.
Dette har etter hvert blitt den viktigste delen
av dyreholdet for henne. Hun driver det hun
kaller spirituell birøkting.
– Nå i vår tid begynner vi å ane at vi mennesker er avhengige av biene. Men vi forstår
fortsatt biene med en alt for snever og materialistisk innstilling, fastslår Ingelin.
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– Einstein skal ha uttalt at «om biene forsvinner, så vil menneskene forsvinne etter fire
år». Det er litt uvisst om sitatet er genuint.
Men uttalelsen har berørt mange, siden vi
nå begynner å se hva dette handler om. Vår
avhengighet av biene har å gjøre med at de
pollinerer, og at vår matproduksjon dermed
er avhengig av biene. For å få mangfold. Det
er én del av sannheten. Det vi fortsatt ikke
forstår rekkevidden av, er naturens sammensatte helhet, og viktigheten av symbiosen for
artenes overlevelse – insektliv, fugleliv og alle
husdyr, sier Ingelin.
Den enorme hanen galer plutselig av full
hals. Den skal visst være av verdens største rase, en malai. Ingelin går inn og henter nødvendig utstyr slik at vi kan besøke
biene. Hvite dresser og nett omkring hodet.
Vi begynner å gå oppover den grønne stien.

– Det er ikke bare slik at hvis biene forsvinner, så får vi mindre mat. Hele naturen
kollapser. Vi er avhengige av balansen, som
biene er med på å opprettholde. Bienes største gave er at de har noen svært sammensatte
kjemiske stoffer, som i en nærmest homeopatisk fortynnet dose blir fordelt over hele
området de summer og lever. Maursyre og
andre syrer har en livsvitaliserende effekt,
som bidrar til helse og motstandskraft.
Hun forteller at en ny undersøkelse
fra The American Beekeeping Association tyder
på at birøktere får mindre kreft enn andre.
BIENES ADVOKAT

Ingelin har startet egen utdanning innen
spirituell birøkting; BeeDynamic. Hun tar
med sine studenter opp hvor vi nå er på vei.
– Da jeg gikk det tradisjonelle birøkter-

Ingelin er ofte innom bikubene for å se til at biene har det bra.

Ursau mates av Ingelin og datteren på snart to.år.

Påfuglene vandrer fritt omkring på småbruket!

Høner og haner av ulike raser lever sammen på småbruket.
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OM INGELIN SEVÅG VESTLY
Ingelin bor med sin mann og datter
på Vinterbro utenfor Oslo, på et småbruk de har bygget og skapt selv.
Hun har bachelor i eurytmi og fordypning fra Rudolf Steiner-skolen.
Hun har jobbet som lærer.
I tillegg har Ingelin tatt presteseminaret i Stuttgart, med fordypning
i religionshistorie. Deretter flere
utdanninger i ulike former for naturmedisin og i homeopati. I tillegg til
grunnfag i medisin. Hun driver egen
klinikk og tar imot klienter.
Ingelin jobber med «spirituell
birøkting» og har etablert BeeDynamic som tilbyr kurs i dette.

Jeg kjente et behov for et sted, en slags tenketank, for nye måter å holde bier på, sier Ingelin Sevåg Vestly.

kurset lærte jeg mye, men jeg fikk også høre den rolige, men intense summingen å velge ut det riktige dronningmaterialet.
innblikk i hvordan birøkt i Norge drives fra tusenvis av flittige bier. Ingelin gjør klar Måten det tradisjonelt gjøres på i dag, gjør at
i dag. Jeg var kanskje litt naiv og trodde at utstyret. En liten sak for å gi røyk, et redskap bienes produksjon av dronninger framprovobirøkterne var «bienes advokat» og beskyt- for å åpne kubene som biene har klistret seres, slik at de lager en «nødcelle» omkring
ter naturen. Men de har selvfølgelig mer enn sammen med sin propolis. Og en fjær.
en larve. Slik at det skal bli dronninger av
nok med å stelle kubene sine. De
larver vi mennesker har plukket ut.
er ikke nødvendigvis derfra ny inn– Dette skaper et sterkt press
sikt og utvikling kommer.
på biene. Og en helt annen situaI tidligere tider var det langt
Jeg kjente et behov for et sted,
sjon enn om biene velger seg ut
flere bier på Jorden. Det anen slags tenketank, for nye måter
én larve selv, som blir dronning.
En helt annen og sirlig forseggjort
å holde bier på. Og samtidig
tydes at det kan ha vært 6-10
utdanne fagkunnskap som kan
dronningcelle oppstår, når biene selv
ganger flere bier enn vi
bringe birøkten videre. Derfor starvelger dronningemne, og velger tidstet jeg bieskolen.
punkt.
ser i dag.
For Ingelin handler det om å jobI
naturen
vil
dronninbe på lag med naturen og biene.
gen parre seg med en drone
hun finner i naturen. Mens
– Jeg vil jobbe med metoder
for å øke bienes vitalitet. Det er mange
– Vi må ta alle metoder i bruk for å styrke vi plasserer dronningen i et avgrenset
elementer som må styrkes. Det er et sta- bienes vitalitet. Og ett område har å gjøre område og forsøker genetisk å styre avl.
dig sterkere press, som følge av varroa- med dronningavl. Rudolf Steiner sa noe På våre egne kriterier. Det gir rolige, snille
midd, som biene i økende grad er angrepet interessant, at dersom menneskene tar over bier, men metodene er også litt brutale og lite
av, og som gir virusinfeksjoner.
dronningproduksjonen, så mister biene sin sensitive. Birøktingen bør utvikle seg paralvitalitet.
lelt med bevissthetsutviklingen vår for øvrig.
SUMMING
Ingelin mener dette har å gjøre med I dag står den litt på stedet hvil.
Vi har kommet fram til kubene, og vi kan at vi mennesker har for «grove sanser» til
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Øverst: Forsiktig børster Ingelin bier til side, før voksplatene hentes opp.

Å holde bier kan være en flott måte å møte naturen på. Ingelin
sine bikuber er idyllisk plassert i et lite skogholt.

Nederst: Ingelin vil ta ut det tradisjonelle "dronning-gitteret", slik at
dronningen kan bevege seg fritt i bikuben.

DEN BESTE HJELPER

– Er løsningen på økt biedød at flere begynner med birøkting?
– På en måte, ja. I tidligere tider var det
langt flere bier på Jorden. Det var også svært
vanlig å ha bikuber. Honningen ble fattigmanns beste hjelper. Voksen kunne de betale
landeieren med, og kirkene hadde et stort
behov for vokslys. Honningen var et verdifullt betalingsmiddel.
Det antydes at det kan ha vært 6-10 ganger
flere bier enn vi ser i dag. Det fører også til
en helt annen genetisk variasjon, som alltid
er en fordel.
En del av løsningen er derfor også at flere
holder bier. Vi bør nok også bort ifra den
litt industrielle tilnærmingen at få birøktere
har veldig mange kuber. Nå trenger biene
en annen pleie. En mindre skala og større
mangfold.
Ingelin har åpnet den ene av bikubene,
hvor kranier-biene lever. Med litt røyk fra
ener og salvie får hun biene til å roe seg og
spise. Siden røyken får dem til forberede
seg på eventuell evakuering. Dermed kan

de forskjellige platene med bivoks løftes forsiktig ut.
Mellom de ulike nivåene i kuben er det
et gitter – dronning-gitteret. Men Ingelin
ønsker å ta vekk dette, slik at dronningen
kan bevege seg helt fritt i kuben. Med fjæra
børster hun forsiktig vekk voksrester og noen
bier som har satt seg til på kanten av platene.
– Dessuten skaper gitteret slitasje på arbeiderbiene som må presse seg igjennom.
SPRØYTEMIDLER

Det er naturlig å peke på sprøytemidler som
en hovedårsak til den økende biedøden.
– Det som kalles neonikotinoider blant
de moderne sprøytemidlene, er mange tusen
ganger giftigere enn noe vi har brukt tidligere. Og langt giftigere enn f.eks. DDT.
I USA er neonikotinoidene veldig utbredt,
og vi ser en klar sammenheng med biedøden. EU har satt disse stoffene «på vent» fram
til 2017. De var innført i Frankrike, men bøndene protesterte med demonstrasjoner, slik
at myndighetene snudde.
Nylig slo man fast at biene ikke unngår

plantene som er sprøytet med neonikotinoider, men de blir avhengig av nikotinstoffene
i sprøytemidlene. Derfor foretrekker de faktisk
de syke og sprøytede plantene. Konsekvensene blir også at biene tar med seg store
mengder giftstoffer hjem til kuben.
Professor Mark Winston ved Harvard
kaller dette «toxic house syndrome», forteller
Ingelin. Winston mener den vanlige beskrivelsen av «colony collaps disorder» er upresis.
– Hadde man forstått denne problemstillingen, hadde vi hatt et langt bedre utgangspunkt for å forstå biedøden. Voksen i kuben,
maten larvene vokser opp i, blir giftig.
– Biene trenger altså flere mennesker som
beskjeftiger seg med bier. Men de trenger
først og fremst at flere har kunnskap og kan
være bienes advokater.
Med det moderne landbruket er vi avhengig av birøkt og honningbier. Honnongbiene
har mer muskelkraft. Og vi er langt fra å være
i havn når det gjelder å snu utviklingen med
biedød. Det lyser fortsatt rødt.
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Ingelin mener biene er "lysarbeidere" på Jorda: – Gjennom bienes besøk og befruktning, styrkes alle de vitale prosessene i skogen. Det skaper liv i naturen – som er et
lysaspekt. Slik er biene lysarbeidere, sier hun.

GODE LÆREMESTRE

– Hvor vanskelig er det å starte med bier?
– Det er veldig lett å sette i gang. Men det
er krevende å håndtere alle de små utfordringene som dukker opp underveis. Biene
er vidunderlige læremestere. Deres levevis
er komplekst. Og man kan støte på mange
underlige og overraskende situasjoner.
Samtidig kan man være heldig, slik at det
går helt problemfritt. Man vet aldri helt.
Dette er også en av årsakene til å birøktere
elsker hobbyen sin. Man blir virkelig aldri
utlært. Og man må finne sitt eget samarbeid
med hele bieorganismen, som har sin egen
vilje.
– Hva skal til for å sette i gang?
– Alle kan egentlig gjøre det. Biene steller
seg selv. Birøkterens oppgave er å sørge for
at de kan ekspandere og at kuben står i fred.
Biene er mest opptatt av blomstene. Mennesker og bier kan fint leve fredelig ved siden
av hverandre. Man kan fint ha et biefolk eller
to eller tre i hagen.
Men biene trenger arbeidsro. Inngangen til
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kuben bør derfor være fri. Man stiller seg ikke
der. Når biene kommer flyvende på vei inn,
er de gjerne tungt lastet med pollen og de vil
ikke bli hindret.
LYSARBEIDERE

Ingelin er inspirert av biodynamisk dyrking
i sin birøkting.
– Biodynamiske bønder følger månefasene
og det de kaller såkalenderen. Den har en fin
oversikt over hvilke krefter og stjernetegn
som dominerer i naturen. Biene har en sterk
tilhørighet til lyskrefter. De er på sitt mest
harmoniske når lyskvaliteten dominerer
i naturen. Lys og varme. Når det er jord-,
vann- og fukt-kvalitet er det ikke like optimale forhold. Biene blir litt mer irritable.
Da er det bra å ha på seg litt beskyttelse, slik
vi har nå.
I tidligere tider snakket man også om bier
som lysvesener, forteller Ingelin.
– Man visste at biene bringer lys inn i naturen. Gjennom bienes besøk og befruktning,
en gjensidig prosess, som styrker alle de vitale

prosessene i skogen. Det skaper liv i naturen
– som er et lysaspekt. Slik er biene lysarbeidere. Jeg opplever at biene har den høyeste
spirituelle frekvensen på Jorda.
Når man først blir kjent med bienes liv,
kommer også en ydmykhet, mener Ingelin.
– Jo mer man lærer, jo mer ser man hvor
komplekse biene er.
MANGFOLD

På småbruket får Ingelin og familien ofte
besøk av biene fra kubene. Da vi har kommet tilbake igjen og har fått av oss de hvite
drakene, ser vi flere av de flittige biene også
på busker og blomster. Vi møter livlige sauer
som mates, springvannet sildrer og de forskjellige fuglene som sprader forbi.
– Livet her gir både inspirasjon, glede
og mening i hverdagen, sier Ingelin.

Les mer: www.beedynamic.no

Gaver fra biene
PROPOLIS
– Propolis er antiviralt, antibakterielt og antifungalt. Det er bienes rengjøringsmiddel. I bikubene lager de egne «dørmatter»
av propolis, som biene går over når de kommer inn i kuben.
Der tråkker de av seg bakterier og alt som ikke bør inn i kuben.
De tetter også sprekker i kuben med propolisen. Propolis
samler biene fra kvae fra trær, sier Ingelin.
BIVOKS
Voksen er tradisjonelt brukt til lys. Det er stoffet biene svetter.
Voksen er også brukt i kremer og som festemiddel, og til
å impregnere lær og skinn.
BIGIFT
– Bigift har en interessant struktur, sier Ingelin. – Det kan brukes
i behandling. Stor effekt som salve, som kan åpne vener
og virke betennelsesdempende. I Østeuropa finnes til og med
behandlingssentre hvor du kan få terapi med biestikk, ved f.eks.
prolaps. De stikker der betennelsen er størst. Bieakupunktur
har også vært del av kinesisk medisin. Akupunktøren har da
bier i små bokser, som føres over meridianene i kroppen. Så
venter de på tegn til at bien stikker. Da stopper de boksen. Hvis
det ikke blir for mye bistikk, som kan gi allergi, så er stikk bare
positivt for helsa!

HONNING
Honning har vært brukt av mennesker siden steinalderen eller
enda tidligere. Den har høyere søthetsgrad enn sukker. Før
sukkerindustrien var honning det viktigste søtningsmiddelet.
Det høye innholdet av fruktose gjør at man får et jevnere
og mer stabilt blodsukkerinnhold ved inntak av honning enn
ved inntak av sukker.
Enzymer i honningen hjelper fordøyelsen av annen mat. Ved
å spise honning får vi dessuten i oss sporstoffer som kroppen
trenger. Mineralene i honning dekker et omfattende register –
faktisk kan man finne alle skjelettets bestanddeler her.
Honning skal også virke antiseptisk grunnet lav vannaktivitet,
som gjør at mikroorganismer ikke får vannet de trenger til
å vokse og formere seg. Lav pH bidrar også til dårlige forhold
for bakterier.
Dessuten smaker det veldig godt!
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