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Sagens kerne 

HB har tidligere ønsket at drøfte spørgsmålet om vilde bestøvere i naturen. Det blev besluttet, 
at der indledningsvist skulle være en behandling i Naturfagligt Udvalg (NFU). Det har der nu 
været, og NFU indstiller, at HB indleder en indsats til bevarelse og fremgang af små linje- og 
punktformede habitater i det åbne land – gerne via særlige tilskud til landbrug, dog med høj 
prioritering af længere levetid for disse habitater modsat billevolde, vildstriber, etc.  
 
Indsatsen skal sigte imod at ændre testprocedurer og anvendelseshyppighed for en række in-
sektmidler. En sådan indsats vil NFU betragte som økologisk jordbrug. Økologi er et af de bed-
ste virkemidler til at sikre bier i forhold til følgende tre problemområder: 
 

1. manglen på redepladser til alle former for vilde bier, som især findes i åbne tørre  
habitater (typisk landbrugsarealer i tidligere tider) 
 

2. den udtalte mangel på vilde, blomstrende planter fordelt over sæsonen.  
 

3. en række meget brugte insektmidler påvirker biers (holdte og vilde) evne til at finde 
hjem (”homing”), således at formentlig mange bier går tabt, og desuden sker en  
subakut forgiftning af både bier og deres yngel 

 

Baggrund  

Vilde danske bier omfatter ca. 275 arter (Madsen og Calabuig 2008, Strandberg et al. 2011). 
Humlebier er de bedst kendte, mens jordbier og vejbier er de artsmæssigt dominerende, der 
omfatter 120 arter. De vilde bier er genstand for betydelig interesse i relation til spørgsmål 
vedrørende bevarelse af biodiversitet.  
 
Årsagen er, at mange arter lige som i andre dele af Europa er gået voldsomt tilbage, nogle 
endog forsvundet (Goulson et al. 2008, Kosior et al. 2007). I flg. Goulson et al. (2008) er de 
sidste godt 50 års landbrugsindustrialisering den væsentlige baggrund, og der peges bl.a. på 
forsvinden af redepladser langs hegn, skel og markvejskanter, samt på mangel af blomster.  

 
NFU indstiller, at Hovedbestyrelsen (HB) beslutter følgende: 
 
at udvikle en nærmere beskrevet indsats for vilde bestøvere.  
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I en dansk undersøgelse af betydning af bredden af gødsknings- og pesticidfrie bufferzoner 
(Navntoft et al. 2009) indgik transekt-tællinger af humlebier. De viste sig at være meget fåtal-
lige: Under 10 stk. pr. 800 meter rute langs hegn. Dette antal var 10-15 gange højere i midten 
af 1960’erne (pers. indsamlingserfaringer), og der var langt flere blomster til rådighed. Dette 
forhold i moderne landbrug er indirekte belyst gennem en undersøgelse af reduceret pesticid-
forbrug (Esbjerg et al. 2002) fulgt af en undersøgelse af effekter af omlægning til økologisk 
drift (Navntoft et al. 2003).  
 
I den første medførte 75% nedsat pesticidforbrug 28% flere plantearter; i den næste undersø-
gelse steg blomstringsomfanget fra 30% af planterne til 70%. Flere plantearter med flere 
blomster er til gavn for alle slags bier; men især nogle af de jordlevende enlige bier og visse af 
humlebierne er snævert specialiseret i forhold til bestemte vilde planter (Goulson et al. 2005, 
Madsen og Calabuig 2010). Disse bier er særlig udsatte i de moderne kulturlandskaber; men 
alle bier kan betragtes som ramt af blomstermangel i store dele af Danmark.              
 
Konkurrence om føde er en oplagt mulighed for blomstersøgende bier, og humlebiernes for-
skellige affinitet til blomster baseret på forskelle i tungelængder vise, hvordan selektion har 
ført til deling af fødenichen, blomster, for en del af humlebierne (Goulson et al. 2005, Waters 
et al. 2011. Derudover er nogle af de solitære bier stærkt specialiserede i enkelte planters pol-
len (Madsen & Calabuig 2010), men og for en række arter er konkurrence med honningbier 
sandsynlig under givne forhold.  
 
Undersøgelser af honningbiers påvirkning af vilde bier foreligger i forskellige afskygninger fra 
udlandet.  
 
Fra Israel foreligger eksempler på nedsat fødesøgning af solitære bier i blomster, når der blev 
tilført større mængder af honningbier i afstande på 100-500 m (Shavit et al. 2009). Dog er der 
tale om meget tørre og varme mediterrane lokaliteter med begrænset fødeudbud.  
 
Fra Hessen i Tyskland foreligger eksperimentelle resultater af udsætning af 1-10 bistader i 
randen af lille mark (45m x 245 m) med honningurt samt vilde planter ved randene (Walther-
Helwig et al. 2006). Ved høj tæthed af honningbier, der afsøgte både honningurt og vilde plan-
ter, faldt forekomsterne af fødesøgende humlebier. Forfatterne bemærker, at de almindelige, 
korttungede humlebiarter så søgte til de fjerneste rande med honningurt, mens de sjældnere 
langtungede arter – der ikke flyver så langt efter fødeplanter - blev udsat for konkurrencetryk 
også i de vilde randplanter.  
 
Forfatterne konkluderer, at de langtungede arter kan trykkes ved høje tætheder af honning-
bier, f.eks ved udsætning af 50-100 stader i randen af en stor mark. Det bemærkes, at disse 
forfattere konkluderer ud fra meget høj tæthed af honningbier på et meget lille landbrugsareal.  
 
Et sæt supplerende og anderledes tyske resultater foreligger fra Steffan-Dewenter og 
Tscharntke (2000), som undersøgte honningbiers påvirkning af en række vilde bier (18 arter 
fra 7 slægter incl. humlebier og jordbier) på 15 mindre kalkbundsoverdrev. Bistaderne var un-
der 1,5 km væk fra overdrevene, og der blev ikke fundet effekter på hverken forekomster af 
vilde bier i blomster eller tæthed reder (i alt 1292 fundet) eller af solitære biers yngleceller i 
jord (i alt 6066 fundet).  
 
Derimod var de vilde biers tæthed højest ved forekomst af vegetationsfrie pletter og deres 
forekomst i blomster var positivt korreleret med tætheden af blomster. Herudover fandt man, 
at honningbierne kun udnyttede 1/3 af de bestøver-tiltrækkende plantearter, som de vilde bier 
besøgte. Forfatterne konkluderer, at der med de givne forhold på disse halvnaturarealer ikke 
er tegn på effekter af honningbiernes tilstedeværelse på de vilde bier.  
 
I forlængelse af ovenstående konklusion er helt nye engelske resultater (Elbgami et al. 2014) 
interessante, idet de peger på to modsat rettede forhold: 1) Der var ingen signifikant virkning 
på forekomsten af 4 humlebiarter i relation til tilstedeværelse / fravær af honningbier; 2) men 
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tilstedeværelse af honningbier medførte en mindre størrelse af arbejdere hos alle 4 humlebiar-
ter. Disse resultater blev opnået ved at tælle 1 time i en cirkel (r = 100m) på hver af 10 lokali-
teter uden honningbier og 10 med honningbier udtrukket blandt 100 mulige hvor græsnings-
eng (halvnatur) og mark støder sammen.  
 
Der foreligger dog også et par andre undersøgelser med interessante perspektiverende detal-
jer. Således er det i Canada fundet, at blomstrende lucerne 200 m inde i en lucernemark tiltrak 
færre bladskærerbier og humlebier end de første 10 m lucerne langs en kant af blomstrende 
vilde planter (Brookes et al. 1994). Forfatterne konkluderer, at de vilde planter var mere at-
traktive end lucernen (som ellers er en ret sikker afgrøde at finde nogle af de vilde bier i; Peter 
Esbjergs kommentar).  
 
At visse dyrkede planter er særlig attraktive er påvist i England, hvor Balfour et al. (2013) har 
påvist, at lavendler blev anvendt mere til fødesøgning af 3 humlebiarter end af honningbier. 
Forfatterne forklarer effekten ud fra humlebiernes længere tunger og dermed hurtigere nektar-
hentning (større fødesøgningseffektivitet) i disse blomster. Det skal bemærkes, at eksperimen-
terne foregik på meget små arealer i haveforsøg. 
 
Den måske mest interessante undersøgelse i relation til danske overvejelser er udført af Hu-
dewenz & Klein (2013) på store lyngarealer på Lüneburger Heiden i Tyskland. Formålet var at 
belyse den mulige konkurrence mellem honningbier og vilde bier gennem observationer på 9 
hedeområder: 5 med bistader og 4 med mindst 500 m til nærmeste bistade. Observationerne 
(tællinger) blev suppleret med opsætning af kunstige reder til træ-levende vilde bier i afstande 
i 5 til 150 m fra bistader. Der blev også talt reder af jordlevende bier. Der blev fundet en ræk-
ke resultater:  
 
1) Der var lige stor forekomst af honningbier i lyngblomster overalt. 
 
2) Antallet af blomsterbesøg af træ-levende vilde bier omkring deres redesteder faldt ikke i 
takt med tilstedeværelsen af honningbier, men de samlede lyngblomster-besøg af vilde bier 
faldt, når bistader var til stede; bl.a faldt blomsterbesøgene af et par jordlevende arter, når 
bistader var tæt ved . 
 
3) Der blev ikke set nogen ”skubbe-væk-fra-blomster-effekt” forårsaget af honningbier.  
 
4) der var ikke nogen effekt af honningbier på forekomst af jordlevende biers ynglehuller. der-
imod var forekomsten vegetationsfrie, tørre varme pletter - helst skrånede – vigtig for tilste-
deværelse af jordlevende arter. Forfatterne konstaterer, at den nuværende (store) forekomst 
af bistader måske kan påvirke artrigdommen af vilde bier, men ikke den reproduktive effekt af 
de træ-levende arter. Flere undersøgelser anbefales – især mht afstande over 500 m til bista-
der for at få et bedre grundlag for artsbevarelse.  
  
I tilgift til ovenstående, som primært er indsamlet i 2014, er der i februar 2017 publiceret en 
norsk undersøgelse af humlebiforekomster i moderat intensive landbrugsarealer i SØ-Norge. 
(Kallionemi et al. 2017). Det konstateres, at tæthed og artsdiversiteten af humlebier afhænger 
positivt og tydeligt af den lokale tæthed og artsdiversitet af blomster. Derimod havde det tota-
le areal med tidligt blomstrende afgrøder en negativ indflydelse.  
 
Endelig konkluderes at forekomsten af lineære habitater langs afgrøder og enge er vigtige for 
humlebierne (Komm. Helt i tråd med Goulson et al. fra UK og det danske agerlands fattigdom 
på humlebier pga. disse habitaters forsvinden).  
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Tidligere behandling i organisationen 

NFU har tidligere kun behandlet emnet ’vilde bestøvere i naturen’ på mødet d. 31. januar 
2017, hvor man konkluderede følgende:  

 
”NFU indstiller til HB, at der skal sikres redepladser, blomster i landskabet, bl.a ved be-
grænst påvirkning fra ukrudtsmidler. HB kan så indstille til Sekretariatet, at dette med-
bringes til ministeren på et passende møde”. 
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