
Terje Reinertsen – æresmedlem i Nedre Romerike Birøkterlag 

Terje har vært yrkesbirøkter siden tidlig på 90-tallet, men han har drevet med bier i store 

deler av sitt liv. Terje har stor kunnskap og sterke meninger om bier og birøkt. Terje er 

modig. Han tørr å stille spørsmål ved «sannheter» og utfordre det etablerte. Han deler villig 

med alle som vil høre. Terje har holdt nybegynnerkurs i en årrekke.. Nå konsentrerer han seg 

om foredragsvirksomhet.   

Dronningavl har han holdt på med lenge. Terje vil ha unge dronninger som gir godt resultat i 

honningproduksjonen. I dronningavlen bruker han sin kunnskap om bienes biologi. 

Terje og kona Anita er glade i mennesker og man føler seg alltid velkommen hos dem. Terje 

er alltid hjelpsom. Han liker å videreføre sin kunnskap om bier. Dette bruker han mye tid på. 

Terje ser ikke problemer, men muligheter. Han er veldig motiverende for nybegynnere. 

Terje er lederen vår. Det har han vært siden 2001. Birøkterlaget vårt er aktivt og har 

medlemsmøter hver måned gjennom hele sesongen i bihuset hos Terje. Møtene starter med 

tema om vårarbeid og status for hvordan innvintringen gikk. På slutten av sesongen gjør vi 

opp status for årets sesong og tenker på hva som kan gjøres bedre neste år.  

Vi arrangerer grillfest hos Terje og Anita på forsommeren og årsmøte med julemiddag som 

avslutning.  

Lagsbigården er også lagt i nærheten av Terjes bihus. Den organiseres av Anita og stelles av 

grupper med frivillige medlemmer med Frank og Pål som faglig ansvarlige. 

Terje er en forkjemper for birøkt uten bruk av medikamenter. Han har stått imot 

behandlingsregime og satset hele sin bigårdsdrift på at dette har vært rett. Resultatene har 

gitt ham Internasjonale kontakter og anerkjennelse. Dette har gitt ham motivasjon og 

velfortjent oppmerksomhet. De siste somrene har han hatt besøk av Sveitsiske forskere som 

vil finne årsaken til at Terjes bier er Varoaresistente.  

I 2018 har vi fått midler fra Fylkesmannen i Akershus til å spre kunnskapen som Terje har. 

Det er laget en rekke filmer som ligger på Youtube. Vi satser på at vi får videreført dette 

prosjektet i 2019 

 


