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DN mener – Om vilde bier 
 
Indledning 
DN mener at vilkårene for vores vilde bier og andre bestøvere generelt skal forbedres, blandt andet ved at 
anvende forsigtighedsprincippet ved opstilling ag honningbistader i (natur)områder, hvor det vurderes at 
der er risiko for, at en for høj tæthed af honningbier, kan medfører en betydelig stress eller trussel for popu-
lationer af vilde bier.   
 
Vi er uløseligt afhængige af rige og robuste økosystemer til at levere vitale økosystemtjenester. Det gælder 
også bestøvning af vilde planter og afgrøder. 
 
”DN mener – vilde bier” er vores bidrag og anbefalinger til debatten om de truede vilde bier og de potenti-
elle konflikter, der kan opstå i forbindelse med honningbiavl. 
 
Tilbagegang af de vilde bestøvere i Danmark, Europa og i resten af verden er en realitet. I Tyskland, hvis 
natur og landbrug er sammenligneligt med Danmarks, har man set et fald på 76 % i den flyvende insekt-
biomasse i 63 beskyttede naturområder over de sidste ca. 30 år. Samme studier er ikke lavet i Danmark, og 
det er derfor ikke muligt at sige, om der er sket den samme markante tilbagegang. Det er dog sikkert, at en 
reduktion i både arter og antal af bestøvende insekter, vil have stor betydning for bestøvningen af de vilde 
blomster, men også for bestøvningen og udbyttet af flere afgrøder.  I Danmark lever der ca. 20.000 arter af 
insekter – de er essentielle i fødekæden for bl.a. arter af flagermus og fugle. Det er hovedsageligt bier, 
sommerfugle, svirre- og humlefluer, hvepse og aften/natsværmere, der bidrager med bestøvning af afgrø-
der og vilde planter.  
 
Blandt de 1.500 plantearter i Danmark, er godt 80 % dyrebestøvede, primært af insekter. Honningbien og 
vores 288 arter af vilde bier står for hovedparten af bestøvningen.  
 

Hvorfor sker der en tilbagegang af vilde bier? 
Årsagen til tilbagegangen af de vilde bier tilskrives primært et århundredes intensivering af landbrugsdrif-
ten:  
 Inddragelse af naturområder og småbiotoper til markdrift begrænser de naturlige, føde-og levesteder.  
 Brugen af pesticider og kunstgødning i landbruget anses for et helt afgørende problem, idet diversite-

ten og mængden af blomsterplanter mindskes kraftigt, og der er stor risiko for forgiftning af bierne. 
 Fragmentering og generelt ringe naturkvalitet i både den lysåbne natur og skovene - betyder ringere 

livsgrundlag. 
 Større markflader med mindre blomstrende kløver i omdrift, og færre hø-enge. 
 
Kombinationen af tab og forringelse af levestederne, og anvendelse af pesticider anses for det væsentligste 
problem. 
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De vilde planter forsvinder 
Naturtilstanden er kortlagt på ca. 72 % af de naturbeskyttede § 3-arealer, og for disse gælder, at samtlige 
undersøgte heder, overdrev og enge er i ’moderat’ til ’stærkt ugunstig’ tilstand - det samme gør sig gæl-
dende for skovnaturen. Den dårlige naturtilstand betyder, at andelen af blomsterplanter, som de vilde bier 
lever af, også er i ringe tilstand, hvilket giver mindre føde -  både for generealisterne, men især specialister-
ne. Den samme tendens ses for naturtilstanden i småbiotoperne, hvor græsland, heder og naturenge er 
vurderet at være i moderat til dårlig tilstand. En nedgang i andelen og antallet af blomsterplanter, vil alt 
andet lige, resultere i en nedgang i de arter, der er tilknyttet til dem.  
 
På landbrugsarealerne er udbud af blomstrende planter også meget ringe, især pga. brugen af herbicider, 
der anvendes for at fjerne ukrudtsplanter. Danske markforsøg har vist, at en reduktion af herbicid doserin-
gerne, gav markant flere blomsterplantearter (op til 28 % flere) i marken, og at en efterfølgende omlægning 
til økologisk drift øgede blomstringen af de blomstrende planter med 70%.  
 
Når alle potentielle levesteder bliver af ringere kvalitet, vil det alt andet lige, være med til at presse bl.a. de 
vilde bier og true deres overlevelse. Derudover kan ændringer i temperatur også have negative konsekven-
ser for især de specialiserede vilde bier, hvis fremkomst er synkroniseret med blomstringen af de særlige 
blomsterplanter, som de søger pollen og nektar, på. Øgede nedbørsmængder, kan resultere i flere svampe-
angreb på især de jordlevende arters reder.   

 
Gødskning og pesticider – ukendte cocktaileffekter 
Pesticiderne, der anvendes i landbruget, testes kun på honningbier, og testes ikke tilstrækkeligt for ikke-
dødelige effekter eller for mulige skadelige cocktail-effekter. Flere studier har vist, at biernes evne til at 
finde føde, samt at orientere sig, nedsættes ved påvirkning af pesticider.  
 
Neonicotinoider og syntetiske pyrethroider (begge stærke nervegifte) har vist sig at have stor skadelig ef-
fekt på både vilde bier og honningbier og andre insekter. På trods af, at stofferne kun bruges i landbruget, 
er de begge fundet på blomsterplanter i naturarealer i det åbne land, hvilket vil sige, at selv hvis de vilde 
bier kun søger føde på vilde blomster, vil de kunne blive påvirket af stofferne alligevel.    
 
 

 DN mener, at pesticider og kunstgødning truer mangfoldigheden af liv og vilde blomster, derfor 
o Skal al gødskning og sprøjtning stoppes på § 3-beskyttet natur, for at sikre de vilde biers levesteder. 
o Skal grøftekanter/vejrabatter o. lign. genetableres i hele landet, med forbud mod at sprøjte grøftekan-

terne, og de skal slås 1-2 gange årligt ift. blomstring. Det slåede materiale skal fjernes for at fjerne næ-
ringsstoffer, og dermed fremme blomsterfloraen. 

o Skal der udlægges min. 6 m sprøjtnings- og gødningsfrie bræmmer op til levende hegn og diger, for at 
sikre diversiteten af blomsterplanter og samt levesteder. 

o Skal kravene til landbrugsstøtten ændres, så det bliver nemmere for landmanden at anvende mere flo-
ra/fauna-venlig markdrift.  

 

Konkurrence med honningbien? 
Det diskuteres, om den ’domesticerede’ honningbi, påvirker de vilde bier negativt. Undersøgelser af ind-
byrdes konkurrence viser ikke et entydigt billede. 
 
Honningbierne forekommer i en langt højere tæthed end naturligt pga. biavlen. Honningbien har desuden 
en højt udviklet social levevis, god kommunikation om fødekilders placering, flyver længere i søgen efter 
føde og har mange tusinde arbejdere, der meget effektivt indsamler pollen og nektar til kolonien. 
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De fleste vilde bier flyver oftest kun nogle få hundrede meter væk fra deres rede, og inden for denne korte 
flyveafstand, skal der både være gode redesteder og blomsterplanter med rigeligt pollen og nektar. Dog 
flyver fx humlebier tit både tidligere og senere på dagen, og i dårligere vejr end honningbien gør.  
 
 Nogle undersøgelser viser, at der under visse forhold, kan være fødeoverlap mellem honningbierne og 

de vilde bier. Det er dog ikke tilstrækkelig klarlagt, under hvilke omstændigheder og i hvilken grad hon-
ningbierne tager føden fra de vilde bier.  

 Andre undersøgelser viser at en høj tæthed honningbier, fx ved mange stader, har konsekvenser for en 
række almindelige humlebiarter; både reder og humlebierne bliver mindre og der bliver færre af dem. 

 Det er blevet vist, at konkurrencen fra honningbier og hermed presset på de vilde bier falder jo længere 
væk bistaderne er placeret. Under 800 m væk fra bistader er konkurrencen størst, faldende til minimal 
ved 1,2-1,5 km.  

Da de vilde biers situation generelt er ugunstig i Danmark pga. det forarmede landskab og andre stressfak-
torer, er det sandsynligt, at honningbierne på visse tidspunkter og i visse (natur)områder, kan være en po-
tentiel trussel mod de vilde bier gennem yderligere stress og konkurrence.  
 
 

 DN mener, at konkurrencen fra honningbierne kan presse vilkårene for de vilde bier yderligere, der-
for 

o Skal forsigtighedsprincippet anvendes, hvis man vælger at udsætte honningbier i eller i nærheden af 
naturområder hvor man ved, at der lever sjældne og beskyttelseskrævende vilde bier. Der bør laves en 
konsekvensvurdering ved udsætning af bistader i biologiske hot-spot naturområder.  

o Skal der som minimum udlægges en beskyttelseszone på 800 m mellem populationen af de vilde bier og 
honningbistaderne. Ved sjældne og sårbare populationer af vilde bier bør zonen udvides til minimum 1  
km i den periode de vilde bier har deres fremkomst/søger føde. 

o Skal honningbistader, også de økologiske, fjernes fra området efter endt masseblomstring, for at sikre 
den resterende føde i vides muligt omfang udnyttes af de vilde bier. 

o Bør bistader i landbrugslandet, i vides muligt omfang, opstilles så langt fra markskel og naturområder, 
der kan være levested for vilde bier, for at reducere en evt. konkurrence. 
 

Hvordan får vi de vilde bier tilbage? 
Landbrugsarealer 
På landbrugsarealerne kan dette bl.a. gøres ved at sikre, at der bliver udlagt permanente udyrkede bræm-
mer, der kan bl.a. giver mulighed for, 
 
 Flere redepladser til især de jordboende bier,  
 Reduceret/ophør med gødskning og sprøjtning, for at beskytte bier og andre insekter mod forgiftning og 

subletale1 konsekvenser af sprøjtning (og bejdsning af frø). Dette bør også gælde for § 3 arealer.  
 Naturlig indvandring og diversitet af hjemmehørende blomstrende planter, og i mindre omfang udså-

ning af disse som supplement.  

En ændring af disse faktorer i landbrugslandet, vil både have en stor gavnlig effekt på de vilde bier, og alle 
de andre organismer der lever der.  

Også placering af bistader på landbrugsarealerne bør overvejelses. Er der fx en vild vegetationsstribe med 
bare pletter og solitære bier op til en stor mark med kløver eller raps, er det hensigtsmæssigt at placere 
bistader så langt væk fra de solitære biers redesteder, som muligt. Det skal bemærkes, at de kendte ’vildt-

                                                           
1 Subletal effekt – den effekt som et produkt (her kemisk stof) har på en organisme, uden at det slår organismen ihjel, men påvirker organismens 
funktionsdygtighed og helbred. Fx kan organismen miste sin evne til at finde hjem, få ødelagt sin forplantningsevne, og larver kan blive små og få 
forringet overlevelse. 
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striber’ med udsåning af bl.a. honningurt, har forholdsvis begrænset værdi for vilde bier som helhed, men 
en klar værdi for honningbier og visse arter af humlebier. Det vil være ønskværdigt, at frøblandingerne der 
bruges til vildtstriber, indeholdt en større diversitet af blomsterplanter, der tilgodeså flere forskellige arter 
af vilde bier, i hele sæsonen. 
 
For gartnerier og landbrug, der bruger drivhuse eller plast-tunneller, er det vigtigt, at sikre, at de arter 
(honningbier og visse humlebier) der anvendes, bliver i det forholdsvist, lukkede system. 
 
Naturarealer 
På naturarealer som fx lyngheder eller andre masseblomstrende arealer, er det ekstra vigtigt, at man an-
vender forsigtighedsprincippet ift. udsætning af honningbistader, hvis der kan være en risiko for, at hon-
ningbierne vil kunne presse de vilde bier på føderessourcerne. Naturarealer, der kan være vigtige for vilde 
bier, kan for eksempel være inden for nationalparkerne, visse Natura 2000-områderne og § 3-arealer.  
 
Der er ofte er tale om en meget lokal påvirkning fra honningbier, på de lokale bestande af vilde bier. Med  
denne viden om lokal konkurrence, kan man for eksempel på naturarealer med masseblomstring, sikre de  
vilde bier mod konkurrence, ved at udlægge beskyttelseszoner på 500-800 m rundt om kendte forekom-
ster/formodede forekomster af vilde bier. I særlige tilfælde, hvor man har viden om særlig sjældne  
eller lidt større forekomster af vilde bier kan en beskyttelseszone udvides til fx 1 km. 
 
Der skal også udvises særlig opmærksomhed for opsætning af bistader på/ved sandede pletter, især på 
arealer som har lidt hældning, der fremmer solindstråling. Dette for at sikre, at potentielle redepladser for 
de jordlevende bier og bierne selv, ikke generes af bistader eller honningbierne.  
 

 DN mener, at vi skal have større og mere sammenhængende natur i bedre kvalitet, derfor 
 
o Skal der tages arealer ud af omdriften som udlægges til natur der hvor det gavner sammenhæng og bio-

diversitet mest. 
o Skal småbiotoperne i landbrugslandet, sikres og beskyttes ved lov, for derigennem bl.a. at sikre naturlige 

redesteder for de vilde bier. 
o Skal bi-venlige afgrøder på markerne/vildstriberne, ændres til at være blomsterplanter, der sikrer nektar 

og pollen til de vilde bier, især de truede arter, i hele bi-sæsonen. Det skal sikres, at den brak-type (fx 
’bestøver-venlig brak’, ’blomsterbrak’ og ’slåningsbrak’), der anvendes i marken, ikke bliver slået før d. 1. 
september, for at sikre overlevelsen af de arter, der kan være tilknyttet blomsterplanterne.  
 
Derudover skal andre naturvenlige tiltag som fx vildtstriberne/barjordstriberne udlægges permanent, 
for at sikre redesteder til de jordlevende bier.  
 

Manglende viden 
Der er en generel mangel på viden om hvordan de danske arter af vilde bier ’har det’ – dette gælder gene-
relt for de danske insekter. Det er fx kun de 29 arter af humlebier i Danmark, der er blevet rødlistevurderet, 
og i vurderingen fra 2003-2009, var 12 arter blevet ’rødlistet’, og dermed vurderet som truet. De resteren-
de vilde bier, er endnu ikke rødlistevurderet, og man mangler derfor en helt generel viden om arternes 
tilstand i Danmark. 
 
Det er vigtigt, at viden om potentielle trusler mod det vilde bier bliver delt og videregivet, til alle de er-
hverv, der potentielt vil kunne påvirke de vilde bier negativt. Det er både erhvervs- og hobbyavlere, land-
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mænd, kommuner og staten. Alle har et medansvar for, at sikre, at arterne af vilde bier ikke går tilbage, og 
at Danmark lever op til sin forpligtelse om at sikre arternes overlevelse jf. Biodiversitetskonventionen.  
Derfor bør staten/ministeren sættes forskningsmidler af til, at undersøge og kortlægge hvor de vilde bier 
lever i Danmark, og om arterne er truede. Med denne viden, vil det blive nemmere at sikre arterne mod 
mulige negativ konkurrence fra opsatte bistader, både i landbrugslandet og i naturområderne.  
 

 DN mener, at der mangler viden, samt en effektiv forvaltning, derfor 
 

o Skal der udarbejdes en vejledning til biavlere, landmænd, kommuner og ejere af naturområder, om 
hvordan forsigtighedsprincippet og beskyttelseszoner skal anvendes, for at sikre de vilde bier. Denne  
kan laves i samarbejde med DN, Dansk Biavlerforening og KL. Samt at nye biavlere, hobby- og erhvervs-
avlere, skal have undervisning om vilde bier, og hvordan man som avler passer på dem. DN indgår gerne 
i dialog med Biavlerforeningen om hvordan sådan et undervisningsmodul kan udformes 

o Skal kommunerne og staten, der her et særligt ansvar for at sikre de vilde biers levesteder, lave vildt bi-
venlige handlings/forvaltningsplaner for deres arealer – planerne skal gælde både naturarealerne, og 
grøftekanter/vejrabatter. Især grøftekanterne og rabatter er ’grønne veje’ i landskabet for mange dyr, 
og bør derfor plejes som natur, så den vilde blomsterflora fremmes disse steder. 

 
______________________________ 

Se hjemmesiden link for et uddybende baggrundsnotat om vilde bier. Det notat in-
deholder også en referenceliste. 
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