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Blomsterstriber
– Giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere 

V Æ R D I E N  A F  B LO M ST E R ST R I B E R N E  L A N G S  M A R K E R  H A R  V Æ R E T 
O M D I S KU T E R E T.  Ø KO LO G I S K  L A N D S F O R E N I N G  S VA R E R  PÅ , 
H V O R F O R  D E T  E R  E T  F O R N U F T I GT  T I LTA G  H O S  Ø KO LO G E R. 
F O R E N I N G E N  H A R  G J O RT  E T  STO RT  ST Y K K E  A R B E J D E  F O R  AT 
F O R M I D L E  M A D  T I L  D E  V I L D E  B I E R ,  S O M M E R F U G L E  O G  S V I R R E-
F LU E R  B Å D E  H O S  L A N D M Æ N D  O G  P R I VAT E  H AV E E J E R E .  

Med projekt Mad til Bierne dumpede Økologisk 
Landsforening lige ned i det uofficielle bi-år 2018. 
Omsorgen og interessen for de vilde bier og flyvende 
insekter i det hele taget kom på dagsordenen hos 
alle lige fra haveejere til landmænd, foreninger og 
sågar også en hel børnebevægelse: Ramasjang redder 
bierne. Et tysk forskningsprojekt havde året før varslet 
dommedag med en tilbagegang i flyvende insekter 

på omkring 75 % de seneste årtier, og pludselig var 
insekterne det helt hotte samtaleemne. For hvor er de 
egentlig blevet af, alle insekterne? Da far var dreng og 
kørte søndagstur gennem det danske land, blev bilen 
standset ved hver eneste tankstation, for at forruden 
kunne befries for grønne og gule insektklatter. Nu til 
dags kan man køre i ugevis uden at skænke forruden 
en tanke!

p Alle landmænd, 
der deltager i Mad 
til Bierne, hænger 
et banner op langs 
med blomsterstri-
ben med informa-
tion til forbipasse-
rende. 
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2018 blev altså året, hvor blandt andet bierne for 
alvor blev allemandseje, og projektet, som vi selv hav-
de vurderet værende ret ambitiøst, viste sig let som en 
leg at gennemføre. Det væltede ind med tilmeldinger 
fra økologiske landmænd, som gerne ville sætte jord 
af  til en stribe blomster, og inden vi fik set os om, 
havde vi de 200 værter, som vi havde lovet, i hus. Også 
50.000 små poser med blomsterfrø gik som varmt 
brød til forbrugere, og den dagligvarekæde, som vi 
havde allieret os med for at kunne uddele frøposer i 
hele landet, meldte om udsolgt efter den første halve 
time. Det var derfor ikke nogen svær beslutning, at 
vi skulle lave endnu mere mad til bierne i 2019, og i 
skrivende stund står vi derfor på tærsklen til at gå i 
luften med 250 økologiske landmænd og ikke færre 
end 75.000 små frøposer, som vi uddeler sammen 
med en række dagligvarekæder på årets Naturmøde i 
Hirtshals og sidst, men absolut ikke mindst, sammen 
med Praktisk Økologi på Folkemødet på Bornholm. 

Hvorfor blomsterstriber?

Formålet med de blomster, som vi opfordrer land-
mænd og haveejere til at så, er at skabe mere mad til 
de vilde bier, sommerfugle og svirrefluer. Det er ikke 
alle bier, sommerfugle og svirrefluer, som kan bruge 
blomsterstriberne, men en stor del af  dem kan finde 
meget god føde i en blomsterstribe.

Virker de så?

Måske har du hørt, at blomsterstriber i markerne 
slet ikke er så gode, som man går og tror? Der har 
de seneste år været lidt murren i krogene omkring 
stribernes værdi. Kritikken er gået på, at vælger 
man blomsterarter, som er til gavn for decideret 

sjældne insektarter, så risikerer man, at de slår 
sig ned i striben og må lade livet til ploven eller 
fræseren. Det er det, man i fagsprog kalder for en 
økologisk fælde. Vælger man »kedelige« arter af  
blomster, så gavner man ikke de sjældne insekt-
arter, som virkelig trænger til hjælp, men blot 
almindelige »leverpostejsarter«, som de lidt dril-
lende bliver kaldt. Det er arter, som ikke er specielt 
truede (eksempelvis agerhumle, aurora sommer-
fuglen eller dobbeltbåndet svirreflue), men som 
gennem flere århundreder har tilpasset sig et liv 
i landbrugslandet, som det så ud indtil for ikke så 
længe siden – med levende hegn, ukrudt, blom-
strende grøftekanter og masser af  dyr på markerne. 
Arterne er ikke decideret truede, men der kan argu-
menteres for – og det mener jeg, at det bør – at med 
den store tilbagegang, der er i antallet af  individer 
inden for disse arter, har vi et ansvar for at hjælpe, 
blandt andet med mere føde. 

Senest har Landbrug og Fødevarer (L&F) ran-
geret blomsterstriber helt i bunden af  deres 10 
bivenlige anbefalinger til dit landbrug, hvor de anven-
der et system med humlebi-ikoner til angivelse af  
værdi af  forskellige naturtiltag. Jeg forstår deres 
prioritering, men mange af  de tiltag, som de giver 
et højere antal humlebier, er noget som burde 
være en selvfølge som ansvarlig landmand – Bevar 
og pas på småbiotoper, Bevar gamle træer og Pas på og 
plej eksisterende naturarealer er alle basis-tiltag til 
landskabsforvaltning. Sørg for at der ikke sker afdrift 
af pesticider til naturområder er vel ligefrem helt 
almindelig anstændig opførsel? Når L&F rangerer 
blomsterstriberne så lavt, er det altså også for at 
understrege, at striberne er mindre vigtige end alt 

p Der findes i 
Danmark 29 for-
skellige arter af 
humlebier. En af de 
mest almindelige 
er mørk jordhumle, 
som også er en af 
dem der er tidligst 
på vingerne allerede 
i marts og dermed 
afhængig af at kun-
ne finde føde meget 
tidligt på året. 
FOTO: JULIE ROHDE

p Økologisk Landsforening satte i samarbejde med DR Ramasjang 
fokus på bier og blomster ved Høstmarked 2018. Her er børn og for-
ældre på jagt efter insekter i en blomsterstribe på Stengården. 
FOTO: JAKOB WORM BISFORT

det førnævnte, og det kan vi sagtens blive enige om. 
Blomsterstriberne er dét ekstra, man kan gøre, når 
man ellers opfører sig pænt overfor naturen.

Blomsterstriberne virker på den måde, at de 
giver føde til bestøvere. Alle haveejere kender den 
skønne summen af  liv fra bier, svirrefluer og som-
merfugle omkring nogle af  havens planter frem 
for andre. Det er plantearter som morgenfrue, 
hjulkrone, hvidkløver og honningurt vi blander i 
nektar- og pollenblandinger. Det er måske ikke de 
allermest sjældne insektarter, vi kan redde ved at så 
blomsterblandinger i marken, men som førnævnte 
tyske undersøgelse påviste, så er én af  forklarin-
gerne på insekternes forsvinden manglen på føde. 
Det kan vi allesammen – landmænd, haveejere og 
altankasseindehavere – skabe mere af  ved at vælge 
at så overdådige buffeter af  insektmad.

Handling på de økologiske marker

Den engelske humlebiforsker Dave Goulson op-
fordrede under sin foredragsrække i Danmark i 
2018 kraftigt til, at alle økologiske landmænd laver 
blomsterstriber med generel føde for bestøvere i 
deres marker. Han var mere forbeholden i forhold til 
blomsterstriber i konventionelle marker på grund af  
de mange sprøjtegifte. 

Forskerne er efterhånden ikke i tvivl om, at sprøj-
tegifte er noget rigtig skidt for både fugle og hvirvel-
løse dyr som regnorme og insekter, herunder bier. 
Giftene skader bier akut, så de dør med det samme, 
når koncentrationerne er høje. De skader også på 
længere sigt, hvor biernes immunforsvar, reproduk-
tion og orienteringsevne påvirkes negativt. Alene på 
den baggrund giver det mening at være forbeholden 

med at forsøge at tiltrække bier til konventionelle 
marker. 

Men på økologiske marker giver det rigtig 
god mening at sætte plads af  til mad til bierne. 
Landbrugsarealer er naturmæssigt generelt ganske 
kedelige. Vi økologer må godt være stolte over de 30 % 
flere arter af  vilde dyr og planter, der findes på øko-
logiske marker sammenlignet med konventionelle, 
men vi skal også have større ambitioner og gøre noget 
aktivt, som er godt og rigtigt, for det er – og skal være 
– en del af  det at være økolog. 

Blomsterstriber eller andre tiltag

Blomsterstriber laver man på arealer, hvor det ikke er 
muligt eller ønskeligt at lave egentlig natur, men hvor 
man et år eller to kan indpasse en hjælpende hånd 
med ekstra fødegrundlag for insekterne. 

Har man en brakmark, eng, grøftekant eller andet 
ikke dyrkbart areal, er såning af  blomsterfrø ikke det 
bedste, man kan gøre. Her er potentialet til at lave 
noget, der er endnu bedre, simpelthen fordi arealerne 
ikke bliver jordbearbejdet med plov eller harve og 
garanteret har en spændende frøpulje i jorden, som 
bare venter på at vokse frem. Det allerbedste, man kan 
gøre, er at få denne naturlige frøpulje i jorden til at 
spire frem, og det kræver ofte, at man får fjernet nogle 
næringsstoffer. Mindre og mere nøjsomme urter har 
ikke en chance mod de stærkere, mere hurtigvoksende 
arter, hvis næringsindholdet er højt. Derfor er det ofte 
en god idé at prøve at fjerne næring fra et område, hvis 
man gerne vil have en fremspiring af  de spændende og 
gavnlige, naturlige frø, der ligger gemt i jorden. 

En måde at få fjernet næringsstoffer fra jorden 
er ved at lade vegetationen vokse op og derefter slå 

pp Musevikke er 
en af de alminde-
lige, vilde urter, som 
er af stor værdi for 
bl.a. langtungede 
bier og sommer-
fugle. Da den ofte 
ligger som frøpulje 
gemt i jorden, er 
det en af de planter, 
man med held kan 
få til spire frem ved 
at fjerne næring og 
aggressive græs-
ser fra en flerårig 
græsmark/eng.
FOTO: JULIE ROHDE

p Knopurt er en af 
de vilde arter, man 
ofte finder i grøfte-
kanter og som giver 
masser af føde til 
vilde bier som her, 
hvor en agerhumle 
tager for sig af ret-
ten. Ligesom muse-
vikke kan man også 
have held med at 
fremspire den med 
den rette pleje. 
FOTO: JULIE ROHDE

p Honningurten giver enorme mængder 
føde til bestøverne og er fin i haven med 
sine lyseblå, larveformede blomster. 
FOTO: JULIE ROHDE
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den ned maskinelt eller med en le. Plantematerialet 
rives derefter sammen og fjernes fra arealet. Man har 
således fået fraført det næring, som planterne har 
optaget fra jorden i deres vækstperiode. Det gentager 
man år efter år, indtil jorden er god og næringsfattig, 
og de hjemmehørende urter har plads til at spire frem. 
Metoden med at fraføre plantemateriale fra området 
kan bruges på alle arealer, hvor man gerne vil have en 
naturlig flora til at fremspire.

En anden – og ofte endnu bedre – måde at fjerne 
næringsstoffer fra et område på, er ved at sætte nogle 
dyr til at afgræsse det. Dyrene fjerner næringsstof-
fer ved at æde det fremspirende plantemateriale, og 
deres selektive ædemønstre, tråd og afføring skaber 
en større variation på området end høslæt. Variation i 
levesteder er generelt med til at højne naturindholdet, 
så jo mere forskelligartet et areal er med pytter, sand-
bunker, skygge, sol og så videre des mere værdifuldt er 
arealet for vilde arter af  dyr og planter. 

Hvilke arter skal man bruge? 

Man skal tænke sig om, når man laver enårige blom-
sterstriber, og naturligvis vælge arter som tilbyder 
generel føde til mange bestøvere uden at fungere som 
økologiske fælder. Vi opfordrer også landmændene til 
at lade deres striber ligge i flere år, men har alligevel 
valgt at sammensætte vores blomsterblanding med 

Mad til Biernes blomsterblanding 

BLÆRESMELDE (Silene vulgaris) er en flerårig plante, der blomstrer 
med smukke hvide og lilla blomster fra juni til august og giver nektar og 
pollen til både bier, sommerfugle og svirrefluer. 

HVID OKSEØJE (Leucanthemum vulgare) kaldes også marguerit og er 
Danmarks ukronede nationalblomst. Den er enårig og blomstrer i gul 
og hvid fra juni til august og giver mad til både bier, sommerfugle og 
svirrefluer.

FODERESPARSETTE (Onobrychis viciifolia) er valgt grundet sit store 
indhold af nektar og sin blomstring om sommeren. Honningbier og 
vilde bier er glade for at besøge plantens spisekammer. Flerårig urt, der 
blomstrer fra juni til august.

HJULKRONE (Borago officinalis) er en fin og opret urt med himmelblå, 
stjerneformede blomster. Blomstrer fra juni til august og er god for 
både vilde bier, honningbier, sommerfugle og svirrefluer. Planten er 
enårig, men sår sig selv villigt.

HUMLESNEGLEBÆLG (Medicago lupulina) er en lav urt med små, gule 
blomster. På trods af de små blomster, er den dog en vigtig nektarkilde 
for honningbier og vilde bier og har en lang blomstringstid. Planten kan 
både være en- og toårig og blomstrer fra maj til september. 

LUCERNE (Medicago sativa) er en plante som nogle steder dyrkes som 
foderafgrøde til husdyr. Den kan imidlertid også bruges som føde til 
flere bestøvere. Honningbier, vilde bier og sommerfugle er alle begej-
strede for dens nektar, og den er derfor et naturligt valg i blandingen. 
Flerårig plante, der blomstrer fra juli til september med flotte, lilla 
blomster.

ALMINDELIG HØR (Linum usitatissimum) er valgt til blomsterblan-
dingen, da den forsyner en stor del af bestøverne med nektar. Både 
honningbier, vilde bier samt svirrefluer bruger denne art som fødekilde 
i blomstringsperioden fra juni til august. Planten er enårig.

HVIDKLØVER (Trifolium repens) er en afgrøde, man oftest ser i land-
bruget enten på marker med græssende kvæg eller lavet til foder til 
senere brug. Hvidkløver er god til både honningbier og de vilde bier, 
den er flerårig og blomstrer mellem juni og september.

BLODKLØVER (Trifolium incarnatum) er ligesom de øvrige kløverarter 
en god kilde til nektar. Honningbier, vilde bier samt sommerfugle er 
alle bestøvere, som besøger planten i blomstringsperioden fra juni til 
august. Planten er enårig.

t Det er vigtigt at sikre sig, 
at man bruger økologiske 
frø, eller frø som ikke er 
behandlet med pesticider. 
Også ved indkøb af planter 
er det vigtigt at sikre sig, 
at de er usprøjtede. Her et 
skilt fra en af landmands-
værterne til Mad til Bierne 
2018, Yduns Have på Samsø.
FOTO: JULIE ROHDE

u På madtilbierne.dk har vi modtaget mange billeder 
fra folk, der har haft glæde af vores frøblandinger. 
FOTO: CARINA DRUEDAL

nogle arter, som ikke er enormt specielle og ikke har 
insektarter tilknyttet, som man kan være bange for vil 
bygge bo i striben. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 
Aarhus Universitets positivliste over pollen- og nek-
tarproducerende plantearter til brug for braktypen 
MFO-bestøvervenlig brak og i en proces pille potentielt 
problematiske arter fra én efter én. Rødkløver og kæl-
lingetand er således meget nyttige bi- og sommerfug-
leplanter, som vi har udeladt fra blandingen, da der 
er risiko for, at rødlistede arter som engblåfugl eller 
køllesværmere bruger arterne som overvintringssted 
til deres larver. En hel række arter er fjernet, fordi 
de er toårige og dermed ikke vil være af  stor værdi 
for bestøverne i en enårig blomsterstribe. Valmue og 
kornblomst er ude, da de kan komme til at udgøre 
et ukrudtsproblem for landmændene – det kan give 
dem lidt sved på panden. Atter andre arter er fravalgt 
på grund af  deres giftighed. Fravalgene har således 
været mange og tilbage er en liste med ti arter, som 
blomstrer fra maj til oktober og giver pollen og nektar 
til bier, svirrefluer og sommerfugle. 

Lav din egen blomsterblanding, eller brug Mad til 
Biernes

Det er sjovt at lave sin egen blomsterblanding. Man 
kan tilpasse den sin egen have og den præcise place-
ring i haven. På hjemmesiden madtilbierne.dk har 

vi lavet en oversigt over gavnlige planter for de vilde 
bestøvere med beskrivelser og blomstringstidspunkt. 
Det er en god idé at sørge for, at der er blomster i hele 
sæsonen fra de tidligste humlebier går på vingerne i 
februar eller marts og langt ud på efteråret. 

Frøene kan man købe i økologisk eller ubejdset 
kvalitet, hvilket vil sige, at de ikke er behandlet med 
pesticider. Man kan også gå på jagt i sin egen eller 
venners have i efteråret og samle frø til sin helt egen 
blomsterblanding. Det er en sjov og værdifuld aktivi-
tet for både børn og voksne.

Mere information:
 
På hjemmesiden madtilbierne.dk samt på 
facebook.com/iloveoko kan du finde information om, hvor og hvor-
når Økologisk Landsforening deler gratis blomsterfrø ud. På hjemme-
siden kan du desuden finde nyttig information om gode biplanter og 
andre ting, du kan gøre for at hjælpe bierne og de andre bestøvere i 
din have.

Projekt Mad til Bierne er støttet af

p Blodkløver er en 
af de mere spekta-
kulære kløverarter, 
som virkelig lyser 
op i haven og giver 
føde til mange be-
støvere. 
FOTO: JULIE ROHDE

t Blæresmælde er en art af 
nellikefamilien som med sine 
nikkende, hvide og lilla blom-
ster, der kun dufter om natten, 
giver nektar og pollen til både 
bier, sommerfugle og svirre-
fluer. 
FOTO: MIA STOCHHOLM

q Solsikke har vi valgt ikke at bruge i de små frøposer, 
men kun hos landmændene, da de egner sig mindre 
godt til eksempelvis altankasser. Har man en have, er 
solsikken dog en glimrende plante, både for bestøverne 
i løbet af sommeren, men også fugle og mus i vinter-
månederne. 
FOTO: SØREN GRAM
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den ned maskinelt eller med en le. Plantematerialet 
rives derefter sammen og fjernes fra arealet. Man har 
således fået fraført det næring, som planterne har 
optaget fra jorden i deres vækstperiode. Det gentager 
man år efter år, indtil jorden er god og næringsfattig, 
og de hjemmehørende urter har plads til at spire frem. 
Metoden med at fraføre plantemateriale fra området 
kan bruges på alle arealer, hvor man gerne vil have en 
naturlig flora til at fremspire.

En anden – og ofte endnu bedre – måde at fjerne 
næringsstoffer fra et område på, er ved at sætte nogle 
dyr til at afgræsse det. Dyrene fjerner næringsstof-
fer ved at æde det fremspirende plantemateriale, og 
deres selektive ædemønstre, tråd og afføring skaber 
en større variation på området end høslæt. Variation i 
levesteder er generelt med til at højne naturindholdet, 
så jo mere forskelligartet et areal er med pytter, sand-
bunker, skygge, sol og så videre des mere værdifuldt er 
arealet for vilde arter af  dyr og planter. 

Hvilke arter skal man bruge? 
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sterstriber, og naturligvis vælge arter som tilbyder 
generel føde til mange bestøvere uden at fungere som 
økologiske fælder. Vi opfordrer også landmændene til 
at lade deres striber ligge i flere år, men har alligevel 
valgt at sammensætte vores blomsterblanding med 

Mad til Biernes blomsterblanding 
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