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’DN mener’ om vilde bestøvere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 
På mødet d. 7. juni 2017 behandlede HB en indstilling fra NFU til en indsats for vilde bier. HB 
ønskede en nærmere belysning af honningbiers mulige konkurrence med vild bier med særligt 
fokus på naturbeskyttede områder. Denne opgave blev NFU bedt om at tage sig af, gerne med 
inddragelse af personer med særlig ekspertise på området.  
 
Den 27. september blev et sådant møde holdt. Deltagere, mødeformål etc. foreligger i det ved-
lagte referat (bilag 1), der var færdigt d. 20. oktober. I forlængelse heraf arbejdede Therese 
G. D. N. videre på en skitse til en ”DN mener”, som efterfølgende blev efterbearbejdet af Peter 
Esbjerg, og nu foreligger i form af vedlagte udkast (bilag 2). 
 
Med begge bilag som baggrundsmateriale og fokus på bilag Y skal HB beslutte, om man kan 
tilslutte sig med vægt på indholdet og flowet. Teksten kan naturligvis poleres en smule yderli-
gere.     
 
Bilag 

 
1. Referat af møde om vilde bier, onsdag d. 27. september 2017. Kl. 13:00 – 15:30 i DN, 

Madsnedøgade 
2. Udkast til ’DN mener’ om vilde bestøvere 
 

 
 
Sekretariatet indstiller: 

 
At HB tilslutter sig udkastet til ’DN mener’ om vilde bestøvere  
(bilag 2) med vægt på indholdet og flowet. 
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Dato: 24. oktober 2017 
Til:  
Skrevet af: Therese Nissen, 3119 3231, tgdn@dn.dk   

 
 
 

Referat af møde om vilde bier, onsdag d. 27. 
september 2017. Kl. 13:00 – 15:30 i DN, Madsnedøgade. 

 
 
FORMÅL med mødet. 
Mødet er afholdt for at DNs Naturfaglige Udvalg, der har ønsket at få råd fra 4 eksperter i vilde 
bier og to eksperter i honningbier for at komme tættere på en afklaring af, om der under de 
nuværende danske forhold er behov for at beskytte nogle af forekomsterne af vilde bier mod 
påvirkning fra honningbier i udsatte bistader. Derfor er mødet blevet indkaldt og ledet af Peter 
Esbjerg, som også er slutansvarlig for dette referat der er tilvejebragt i samarbejde med NFU’s 
sekretær.  
Som indledende baggrund er alle de tilstedeværende enige om, at de vilde bestøveres dårlige 
tilstand skyldes den generelt ringe naturtilstand i DK, herunder i særlig grad agerlandets in-
tensive arealudnyttelse (mangel på redesteder), forenkling af afgrødeudbuddet og anvendelse 
af pesticider. Det medfører stor kortvarig forekomst af enkelte blomster som f.eks. raps, men 
generelt stærk mangel på blomstrende planter både mængde- og mangfoldighedsmæssigt. 
Derudover peger en række nye internationale artikler på, at sublethale effekter af især neoni-
cotinoider og tildels syntetiske pyrethroider udgør et omfattende problem for alle typer af bier. 
 
I lyset af ovenstående er spørgsmålet om honningbier for særlig små bestande af vilde bier 
kan udgøre et problem.  
 
  På mødet er der sondret mellem NATURBESKYTTEDE arealer og ANDRE arealer (land-
brugsarealerne som de dominerende) med udgang i DN’s særlige interesse for de naturbeskyt-
tede arealer og generelle interesse i at beskytte biodiversiteten. 
Med vægt på naturbeskyttede arealer er det fundet hensigtsmæssigt at belyse: 
• Fødekonkurrence i egentlig forstand og effekter der indikerer fødekonkurrence 
• Adfærdsmæssige reaktioner bl.a. i form af ændringer i blomsterbesøg, tilstedeværelse 

mm. 
 

REFERAT: 
Mængden af ressourcer, tætheden af honningbier, og forekomsten af beskyttelseskræ-

vende bier i et området er blandt de vigtigste aspekter at tage hensyn til. Det er ikke kun hvor 
ressourcer kan være konkurrenceunderlagt, men også hvor, andre forhold kan spille ind. Der 
kan forekomme områder med rigelige ressourcer, hvor der optræder konkurrence.  

Mål på afkom: Dødelighed og størrelse (vægt). 
 Stor tæthed af honningbier kan ramme de vilde bier, bedst kendt for humlebier, hvor 
man bl.a. i en engelsk undersøgelse har konstateret nedgang i størrelsen af humlebidronninger 
og humlebireder, ved stor tæthed af honningbier. I en amerikansk undersøgelse har man set, 
at honningbier kan fortrænge en humlebiart fra planterne i et område. Om disse forhold er 
repræsentative for danske forhold er et åbent spørgsmål. En anden engelsk undersøgelse viser 
i modsat retning at besøgshyppigheden af humlebier stiger i nærheden af bistader, og ligele-
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des viser en græsk undersøgelse, at hyppigheden af besøg af en række vilde bier i en lokal 
tidselart er uændret selv ved meget høj tæthed af bistader. Dog øges de vilde biers besøgstid 
per blomst, og desværre har man ikke i nogen af disse to sidstnævnte undersøgelser opgjort 
afkomssucces i form af antal per hun og vægt. Metodemæssigt er der en del problemer ift., at 
belyse spørgsmålet vedrørende mulig fødekonkurrence. I DK er der honningbier alle steder, så 
man kan ikke fremskaffe et honningbifrit område til en undersøgelse. Derfor kan man kun ved 
særlige tiltag foretage en undersøgelse af, om der er et problem. Man kan ikke fjerne hon-
ningbier fra et område; men er tætheden lille kan man tilføje flere, bedst vil være at skabe en 
gradient af tætheder for at se ændringerne, herunder forskellene i påvirkning ved forskellige 
tætheder. Sådanne gradient metodikker benyttes i andre økologiske undersøgelser af konkur-
rence.  
 Der foreligger ikke noget bevis for en negativ korrelation mellem tætheden af honning-
bier og vilde bier i Danmark, kun en statistisk indikation for fald i forekomst af humlebier, når 
forekomsten af honningbier nåede en betydelig højde. Også fra udlandet er der påvist effekt 
på humlebier, når den omgivende tæthed af honningbier er høj; men en helt ny græsk under-
søgelser tyder på, at der i hvert fald under de græske omstændigheder absolut ingen negativ 
effekt var selv stor tæthed af honningbistader. – Endelig har man måske det problem, at de 
vilde bier i nogle tilfælde måske bare flytter sig, hvis tætheden af honningbier ”generer”. 
   
 Et andet element af fødespørgsmålet er, at der mangler undersøgelser af bærekapacite-
ten for et givent område (eller flere forskellige områder) for at kunne sige noget om, hvor 
mange honningbi-familier, der kan sættes ud på givne naturområder, uden at honningbierne 
trykkes i retning af særlige vilde planter af betydning for nogle af de vilde bier.  
 Et særligt problem, der kan give anledning til principiel bekymring: De økologiske hon-
ningbier skal være standfaste året rundt. Deres tilstedeværelse før hedelyngens blomstring 
kan måske presse de vilde bier på nogle områder. - Alt efter placeringen af honningbierne, vil 
de leve af de planter, som er i nærområdet: Stilles de fx midt i en kløvermark, vil det stort set 
kun være her de søger føde i blomstringsperioden, Uden for denne vil de at søge andre blom-
ster. Måske kan den eventuelle konkurrence mod de vilde bier undgås, hvis det kan lade sig 
gøre at etablere særlige blomsterarealer, som kan trække honningbierne, mens der er behov 
for at bortlede deres søgen fra de vilde planter. 
Sættes staderne i nærheden/tæt på naturareal, vil honningbierne samle fra flere forskellige 
blomster. Det er måske problematisk, for udpegede områder til økologisk honningproduktion, 
der overvejende er særdeles gode naturområder, der ofte udgør eneste levesteder for mange 
af de sjældne og truede arter af vilde bier (og planter!). 
Et andet spørgsmål er, om generalistarterne af blomsterplanter fremmes, hvis der sættes stor 
tæthed af honningbier ud. Vil det fremme generalistplanter på bekostning af de særlige sårba-
re arter?  
 
 Samlet kan de førnævnte forhold tale for, at anvende forsigtighedsprincippet ift. udsæt-
ning af honningbier på i hvert fald nogle naturområder eller dele af dem, idet der ikke er mu-
lighed for at ’slå bak’ når vi ser at ’skaden’ er sket. Der er et stort behov for undersøgelser 
under danske forhold. Ift. at sikre biodiversiteten, er det særlig vigtigt at bruge forsigtigheds-
princippet. Derfor bør det overvejes, om man kan oprette en zone knyttet til naturområder 
eller dele deraf, så man inden for X km ikke sætter stader op, for at sikre naturområdet mod 
en for høj tæthed af honningbier. – Det skal dog understreges, at der pt. Slet ikke foreligger 
noget videnskabeligt grundlag for hverken størrelse eller effekt af sådanne zoner. – Lyngheder 
har en særlig interesse. De er gamle kulturlandskaber, hvor man også tilbage i tiden produce-
rede honning, men i en meget begrænset form i forhold til nutidig udsætning af stader til lyng-
træk. I tidligere tider var der også flere forekomster af ”forvildede / vilde honningbier”, mens 
de i dag udgør en forsvindende andel af honningbier. Endvidere benyttes i dag opstablingssta-
der med meget moderate til meget store lokale koncentrationer af honningbier over en sæson, 
mens tidligere tider benyttede trugstader. Det væsentlige problem nu til dags er at undgå for 
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massiv udsætning af honningbier i nogle områder og slet ikke udsætte i andre mere begræn-
sede områder. - Hvis - Hvis antallet og tæthed af fødekilder er faldet, vil det alt andet lige 
kunne påvirke de vilde bier hårdere end det påvirker honningbierne. I denne sammenhæng er 
øko-bierne et særligt problemområde; men fra honningbifaglig side vurderes dels, at der kun 
er tale om ca. 270 bi-familier på de 1700 km2 der er til rådighed for økologisk biavl, og dels 
anses økologisk honningproduktion begrænsede muligheder pga. Omkostningsniveauet ved 
denne produktionsform.  
 Med alle de nævnte forhold står det klart, at kender man til områder med særlige vilde 
bier, så bør man overveje at sikre disse med passende foranstaltninger. Samtidig er der et 
indlysende behov for at indarbejde viden fra fagfolk og insektsamlere om levesteder af sjældne 
og truede vilde bier.   
 Med den foreliggende viden kan man ikke på rimeligt grundlag sige, at honningbierne fx 
skal ud af Nationalpark Thy under lyngens blomstring. Man kan heller ikke bare over en kam, 
sige at der ikke kan være honningbier i nationalparker. Derimod er der et klart behov for at få 
fastlagt pletter i naturbeskyttede områder, hvor man ved, at der er vilde bier, som skal disse 
sikres mod udsætning af honningbierne med baggrund i forsigtighedsprincippet. Desuden er 
der behov for fremskaffelse af mere viden og der på udarbejdelse af retningslinjer, idet man 
ikke bare kan forbyde biavlere at sætte deres stader op mange steder. – Det vil kræve lovgiv-
ning.  
 Det handler ikke om ’kampen’ mellem honningbierne og de vilde bier, men om at bevare 
de vilde bier. Selvom det som nævnt indledningsvist er andre parametre, der primært har på-
virket de vilde bier negativt - sprøjtning, manglende levesteder, manglende fødekilder – er de 
nu så truet, at honningbiernes konkurrence må tages med i betragtning. Dog er et bedre 
forskningsbaseret viden-grundlag relateret til danske forhold stærkt ønskeligt.  
 
 

 
• Adfærdsmæssig reaktioner i form af - reduceret tilstedeværelse i blomster – mindsket 

individtæthed - færre redehuller/ reder, evt. rømning af områder 
Referat: 
 Dette område er metodisk vanskeligt, og man er forlods nødt til at sondre mellem sociale 
bier som humlebier på den ene side og solitære, eller enlige bier, på den anden side. For det 
store flertal af arter på begge sider er det vanskeligt eller umuligt at lave kunstige redesteder, 
og dermed er eksperimentelle indgange ikke mange. Mht. opgørelser betyder det også, at man 
er henvist til at observere tilstedeværelse / ikke-tilstedeværelse, eller at foretage meget vel 
tilrettelagte tællinger på fastlagte arealer. Manglen på sådanne tællinger er en hovedårsag til, 
at indikative observationer af nedgang over en årrække vanskeligt eller slet ikke kan under-
bygges med overbevisende datamateriale. F.eks. er der observeret, men ikke data-
dokumenteret en nedgang af insekter generelt på Røsnæs. Omvendt dokumenterer en tysk 
serie af fældefangster over en årrække, at insektantallet og -mængden falder. For humlebier 
viser en dansk undersøgelse i rødkløvermarker, at der over en årrække er sket et fald i meget 
blomster-specialiserede, langtungede humlebiarter, mens de i øvrigt mere udbredte og gene-
ralistiske, korttungede arter forekommer uændret. Fra USA foreligger dokumentation af ned-
satte forekomster af humlebiers blomsterbesøg, hvis tilstedeværelsen af honningbier er bety-
delig. Ligeledes er det i Tyskland konstateret, at honningbier i lyngblomster kan nedsætte be-
søgende af lyngblomster hos vilde enlige, bier- 
 Mht. redehuls-forekomster vides fra Tyskland og England, at vegetationsfrie, sandede 
pletter – helst med skråning så indstrålingen øges – er vigtige for forekomsten af en række 
enlige bier med reder i jord. Derfor anbefaler de tyske forskere, at der skal opereres med en 
bistadefri sikkerhedszone rundt om sådanne pletter. 500 m’s radius foreslås, og undersøgelser 
i afstande op til 1000 m anbefales; men deres meter-angivelser er for nærværende meget 
spinkelt begrundet. – Anlægger man et skarpt forsigtighedsprincip bør man hurtigst muligt få 
etableret bistadefrie zoner omkring rede-forekomster af små bestande af enlige, vilde bier i 
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naturbeskyttede områder. Men i denne sammenhæng vil en anvendelse af zoner være et ikke-
funderet bud indtil ordentlige undersøgelser foreligger, helst fra danske forhold. 
En særlig del af denne problematik knytter sig til danske kystområder, som er kendt for sjæld-
ne vilde bier og gravehvepse, en del ”restfauna ”fra tidligere geologiske forhold.. Netop kyst-
områder udgør en væsentlig del af arealerne udpeget til økologisk honningproduktion, og som 
nævnt tidligere i dette referat skal øko-bistaderne stå fast året rundt, således at et forstyrrel-
ses- og fødekonkurrencetryk ikke kan udelukkes. Dog mangler pt oplysninger om, hvilke sta-
de-tætheder, der kan blive tale om, og det vides heller ikke pt. om afværgeforanstaltninger i 
form af særlige planter til honningbierne er en mulighed. Der er udpeget 170.000 ha til øko-
produktion, men biavlskyndige forudser en meget begrænset anvendelse og produktion, fordi 
det nødvendige indkøb af øko-sukker til vinterfoder er for tungt for den samlede rentabilitet. 
 
Fra et naturbeskyttelsessynspunkt kan der ser et væsentligt behov for flere dybtegående 
undersøgelser af en række problemstillinger vedr. fødekonkurrence og redepladsforstyrrelse 
(ændret redetæthed på et givet areal) forårsaget af honningbier, og ikke mindst vil det være 
ønskeligt at få bedre styr på afstandsforhold i relation til blomsterressourcer, redesteder 
/stader og flyveafstande.  Det ville kunne strømline anvendelse af forsigtighedsforanstaltnin-
ger.  
 
 En foreløbig ubekendt, overordnet størrelse er klimaændringernes eventuelle indflydelse 
på biernes trivsel, og overlevelse på lidt længere sigt. For visse arter af insekter (i DK som-
merfugle, i Japan bredtæger), ser man at de nu når 1,5 generation pr. år i stedet for 1,2, især 
fordi foråret kommer tidligere/er varmere. Dog omkommer den sene generations afkom, da 
individerne ikke kan nå udvikling frem til overvintrings-egnethed. Dermed går mere og mere 
tabt, og der sker der en nedgang i populationen af arterne.  
 
  
 
• Fysiologiske og vækstmæssige reaktioner – færre styk yngel – mindsket størrelse af yngel – 

er behandlet ovenfor, mens områder som mere sygdom og dermed højere dødelighed måtte 
udelades. 

 
• Anbefalinger om skånsom adfærd relateret til diverse ikke-pløjede linje- og ”punkt”-

strukturer på landbrugsarealer, samt bemærkninger om stadeplaceringer og biplant-
ninger. 

Overordnet står det klart, at er markrandsmængden og strukturen heraf ikke umiddel-
bart lader sig tilbageføre til niveauet for 50 år siden; men der kan peges på udbed-
ringsmuligheder til gavn for biodiversiteten. 

Vi har omkring. 70.000 km veje, hvor en stor del ikke er voldsomt brugt.  Måske kan 
vejkanterne gøres bi-attraktive – her kan laves jordflader til redesteder, og der vil 
kunne komme flotte vejkanter/rabatter med lang blomstringstid af vilde danske plante-
arter. Dog er den generelle indsnævring af vejkanterne samt deposition af næringsstof 
især fra landbrug, nedfald med nedbør og til dels fra biler samt belastninger fra nær 
anvendelse af pesticider et iøjnefaldende problemsæt.  

Hjulspor kan også bruges, men mange af nutidens maskiner vil formodentlig trykke jor-
den så meget, at bierne ikke kan grave sig ned og etablere reder. Dog vil de smalle side-
volde langs et hjulspor måske stadig have værdi til redebygning.  

 Man vil måske kunne lave nogle semi-permanente sprøjtnings- og gødsknings-frie 
bufferzoner (ca. 6 m brede) langs en markside pr. mark, helst langs hegn. Dansk under-
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søgelse fra 2010). Også udsåning i randstribe af en blanding af hjemmehørende, bivenli-
ge blomster, men ikke den ikke danske honningurt, kan være et nyttigt tiltag.  

Arealet kan omlægges hver 3 år, men skal i mellemtiden helst ikke pløjes.  

Helt overordnet vil en indsats for at sikre såvel linjeformede som punkt /plet-formede 
småbiotoperne i landbrugsarealerne være stærkt ønskelig i det moderne, stadigt fattigere 
og mere fragmenterede landbrugsland.  

 

Slutteligt skal anføres, at mødedeltagerne er blevet hørt, men flere af deltagerne er forbehold-
ne overfor, hvor meget man overhovedet kan tale om konkurrence overfor de vilde bier fra 
honningbiernes side og en enkelt, finder dels, at de i forudgående baggrundspapirer anvendte 
undersøgelser er diskutable og overvejende helt uden gyldighed for danske forhold. Han kan 
ikke kan stå inde for dette referat.  
Ikke alle deltagere er ikke enig i alle referatets konklusioner og anbefalinger. Han forbeholder 
sig derfor ret til fortsat at diskutere problematikken i såvel DN, som andre fora ud fra faglige 
kriterier. 
 
Peter Esbjerg 20. oktober 2017   
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