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Forord

Denne rapport er den ene af tre rapporter udarbejdet for Plantedirektoratet på projektet ”Bestøvningsforhold og -behov for afgrøder og vilde
planter”. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Afdeling for Terrestrisk Økologi, DMU, Aarhus Universitet og Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Aarhus Universitet.
Formålet med denne rapport var, at udrede bestøvningsforholdene og behovene i de dyrkede afgrøder.
I denne rapport vil følgende underpunkter blive belyst:
• Identificere dyrkede afgrøder, der er afhængige af insektbestøvning
og specielt bestøvning af honningbier
• Blomstringstidspunkt og varighed
• Kvantificering af afgrødernes bestøvningsbehov
• Det samlede areal med dyrkede afgrøder, opdelt efter art, som er afhængig af insektbestøvning
• Hvorvidt dyrkningspraksis for de enkelte afgrøder har effekt på bestøverne og deres fødegrundlag
• Leve- og trækforhold for vilde og domesticerede bier i og omkring
dyrkede arealer i de forskellige dele af landet
• Lokalisere steder og perioder, hvor afgrøderne udgør et utilstrækkeligt fødegrundlag for bierne, herunder oplysninger om hvorvidt stederne er geografisk betingede eller særlige habitater
• Tiltag til forbedring af forholdene for bier i agerlandet, dvs. marker
og omkringliggende småbiotoper
Vore afgrøder bestøves af en række forskellige insekter, hvoraf honningbierne anses for mest betydningsfulde, men vilde bier, sommerfugle,
svirrefluer og andre insekter, der bevæger sig fra blomst til blomst, spiller utvivlsomt også en rolle. Der findes dog ikke ret meget litteratur, der
beskæftiger sig med de naturlige bestøveres (ikke honningbier) rolle i
bestøvning af vore afgrøder, hvilket betyder, at denne rapport mest beskæftiger sig med bestøvning af vore insektbestøvningskrævende afgrøder ved hjælp af honningbier og kun i mindre grad ved hjælp af vilde
bestøvere.
Projektgruppen ønsker at takke Birgitte Lund, Plantedirektoratet, for
hendes hjælp gennem hele projektet og værdifulde kommentarer til en
tidligere version af rapporten.
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Sammenfatning

Denne rapport er den ene af tre rapporter udarbejdet for Plantedirektoratet på projektet ”Bestøvningsforhold og –behov for afgrøder og vilde
planter”. Formålet med denne rapport var, at udrede bestøvningsforholdene og –behovene i de dyrkede afgrøder.
Der er en lang række afgrøder, som er afhængige af bestøvning fra insekter, hvoraf honningbier normalt anses for at være de vigtigste, men humlebier, enlige bier, sommerfugle og svirrefluer kan også spille en betydelig rolle. De arealmæssigt vigtigste insektbestøvede afgrøder er først og
fremmest vinterraps, frugttræer og bærbuske. Det vurderes, at værdien
af insekternes bestøvningsarbejde har en værdi på mellem 421 og 690
millioner kr. pr. år i Danmark. Langt hovedparten af denne bestøvning
foretages om foråret, specielt i raps, frugttræer og bærbuske.
Raps, frugttræer og bærbuske udgør gode kilder til pollen og nektar for
både honningbier og andre bestøvere i foråret. Der mangler derimod gode pollen- og nektarkilder igennem hele sommeren for at give honningog humlebier gode forhold i Danmark. Hvid- og rødkløver til frøproduktion er gode kilder midt på sommeren, ligesom kløvergræsmarker kunne
være en god kilde igennem hele sommeren. Det er dog som regel ikke tilfældet, da kløveren i kløvergræsmarker ofte ikke kommer i blomst p.g.a.
talrige slæt eller stort græsningstryk. Da raps og frugtavl hovedsagelig er
lokaliseret på øerne og Østjylland, findes der ikke ret mange gode nektar- og pollenkilder på de Syd-, Vest- og Nordjyske marker, hvorfor bestøverne her er helt afhængige af pollen og nektarkilder i haver, markskel, levende hegn, småbiotoper og skove. Det samme gør sig gældende
igennem sommeren på øerne, med mindre der er tale om områder med
frøproduktion, især hvid- og rødkløver.
Der er en del faktorer, der påvirker forholdene for bestøvere i det danske
agerland. Heraf spiller dyrkningspraksis i form af sædskifte, ukrudtsbekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse, pløjning mm utvivlsomt en rolle, men
betydningen af disse faktorer er ukendt.
Mulige tiltag til at forbedre forholdene for bestøverne i agerlandet vil
være:
• diversificering af afgrødevalget således at der i højere grad vil være
pollen- og nektarkilder til rådighed igennem hele foråret og sommeren i hele landet.
• diversificering af landskabet, således at der vil være en bedre mosaik
af blomsterrige habitater i landbrugslandet.
• forbedring af kvaliteten af levende hegn, skæl, småbiotoper og skove
for bestøverne i form af gode pollen- og nektarkilder samt redepladser for humlebier og solitære bier.
• mindre effektiv bekæmpelse af ukrudt.
Der peges på videnshuller angående:
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• hvordan vil en forøgelse af bestøvningskapaciteten (honningbier og
vilde bestøvere) påvirke produktionen.
• adskillelse af betydningen af honningbier og vilde bestøvere.
• i hvor høj grad konkurrerer samtidigt blomstrende afgrøder om bestøvernes tjenester.
• hvordan forbedres forholdene for de vilde bestøvere i agerlandet.
• hvor meget påvirker en insekticidsprøjtning bestøvningen.
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Summary

This report is one of three reports prepared for the Danish Ministry of
Food, Agriculture and Fisheries (The Danish Plant Directorate) for the
project ”Pollination conditions and the requirements for crops and wild
plants”. The purpose of this report was to investigate pollination conditions and requirements in cultivated crops.
Several crops are dependent on insect pollination, for which the honey
bee is normally considered the most important one. But bumblebees,
solitary bees, butterflies and hover flies also play an important role. As
far as the area they cover, the most important insect pollinated crops are
winter oilseed rape, fruit trees and berry bushes. It is estimated that insect pollination is worth between 421 and 690 million DKK a year in
Denmark. Most of this pollination is done in the spring, especially for
oilseed rape, fruit trees and berry bushes.
In the spring, oilseed rape, fruit trees and berry bushes are the source of
pollen and nectar for both honey bees and other pollinators. However, in
order to have good conditions in Denmark, honey- and bumblebees lack
good sources of pollen and nectar throughout the summer. White and
red clover for seed production are good sources in the middle of summer, just as clover-grass fields should be a good source throughout the
summer. However, usually they are not, as the clover in the clover
meadows often does not bloom due to numerous cuttings or high grazing pressure. As oilseed rape and fruit crops are mostly located on the islands and in east Jutland, there are not many good sources of nectar and
pollen in the southern, western and northern Jutland, which causes the
pollinators to be completely dependent on sources of pollen and nectar
in gardens, field boundaries, small biotopes and forests. The same conditions apply throughout the summer on the islands, unless there are areas
with seed production, especially white and red clover.
Many factors affect the conditions for pollinators in Danish farmland.
Among these, crop rotation, herbicides, pest control, ploughing etc. undoubtedly play a part, but the extent of the importance of these factors is
unknown.
Possible measures to improve the conditions for pollinators in the farmland could be:
• diversifying the choice of crop in order to ensure that more pollen
and nectar be available throughout the spring and summer all over
the country.
• diversifying the landscape in order to create a better mosaic of flowerrich habitats in agricultural land.
• improving the quality of live hedges, boundaries, small biotopes and
forests in order to create good sources of pollen and nectar for pollinators and nesting sites for bumblebees and solitary bees.
• less efficient weed control.
The following gaps in knowledge are identified:
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• how will increasing the pollination capacity (honey bees and wild
pollinators) affect production.
• separating the importance of honey bees and wild pollinators.
• to which extent do crops that bloom at the same time compete for pollination services.
• how do we improve conditions for wild pollinators in farmland.
• to which extent do insecticide applications affect pollination.
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1

Insektbestøvede afgrøder

Der er en lang række danske afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning, der foretages af honningbier (Apis melifera), vilde bier samt forskellige andre insekter, men honningbierne vurderes in en viden-syntese
om honningbiens betydning i Danmark til at være de vigtigste bestøvere
(Hansen et al. 2006). Dette må dog anses for en slags gennemsnitsbetragtning, da det naturligvis vil afhænge af, om der er en biavler, der har
sine stader i nærheden, og desuden vil det afhænge af temperaturforholdene i den tid, hvor afgrøderne kræver bestøvningen, da mange arter af
vilde bestøvere flyver ved lavere temperaturer end honningbier. Humlebierne (Bombus sp.) er således mindre følsomme overfor vejrforholdene
og kan være aktive under betydeligt dårligere vejrforhold end honningbien (Corbet et al. 1991, Delbrassinne & Rasmont 1988). Flere undersøgelser har også vist, at effektiviteten af bestøvninge af afgrøden forøges,
hvis der er vilde bier tilstede (Greenleaf & Kremen 2006, Kremen et al.
2004, Free 1993, Poulsen 1973, Stanghellini et al. 2002, Fuchs & Muller
2004). Derfor må de naturlige bestøvere formodes at have relativt stor
betydning i områder med få honningbier og i forår med lave temperaturer, men det er ikke kendt, hvor stor en rolle dette spiller under danske
forhold. Dette er antagelig også baggrunden for, at det er muligt at købe
kolonier af mørk jordhumle (Bombus terrestris) og den enlige bi Osmia rufa kommercielt i Danmark til at placere i nærheden af bestøvningskrævende afgrøder såsom jordbær og frugttræer (http://www.
bioproduction.dk), der ellers i høj grad bestøves af honningbier. Det er
blevet vist, at en amerikansk slægtning til O. rufa, O. cornuta var aktiv fra
10 °C og en lysintensitet på 200 w/m2, mens honningbien var aktiv fra
12°C og 300 w/m2, hvilket betyder at O. cornuta var aktiv bestøver over
en længere periode end honningbien (Vincens & Bosch, 2000).
De insektbestøvede afgrøder, der dyrkes i Danmark i dag, omfatter især
de mindre afgrøder som frugt, bær og produktion af frø til grøntsager.
Af arealmæssigt mere betydende afgrøder er især vinter- og til dels vårraps vigtige. Da planter kan være tilpasset bestøvning af mange forskellige arter af insekter, er det ikke alle afgrøder, der er lige afhængige af og har betydning for honningbier. I tabel 0.1 (appendix 1) ses en liste
over danske afgrøder og deres afhængighed af insektbestøvning med
særlig vægt på afhængighed af - og betydning for honningbier.
Afgrødernes behov for bestøvning er blevet søgt kvantificeret i tabel 0.1
(appendix 1) ved angivelse af, om afgrøderne er vindbestøvede, primært
vindbestøvede, vind- og insektbestøvede, insektbestøvede eller selvbestøvende. Derudover er angivet, hvor meget bestøvningen fremmes af
insekter hos de delvist insektbestøvede, og hvor stor en del af udbyttet,
der kan tilskrives insekter. Endelig er anført en vurdering af bestøvningsbehovet udtrykt som enheder af honningbifamilier pr. ha.
Det fremgår af tabel 0.1 (appendix 1), at der er en lang række afgrøder i
Danmark, der ikke er afhængige a insektbestøvning. Dette gælder især
de store afgrøder som byg, hvede, rug, havre og majs, der er vindbestøvede, og mark-ært, der er selvfertil. Derudover er der en række afgrøder
såsom kartofler, græs, kløvergræs og blandsæd til foderbrug, der ikke
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kræver bestøvning. De afgrøder, der specielt kræver insektbestøvning, er
frugt og bær samt græskar og asier. Nogle (sorter af) frugttræer og bær
er dog delvist vindbestøvede eller delvist selvfertile, men giver et bedre
udbytte med god insektbestøvning. Endelig er der raps, som er overvejende vindbestøvet, men som har vist sig at give et større udbytte med en
god insektbestøvning. Der er en mindre produktion af grønsagsfrø, f.eks.
kålfrø, der kræver insektbestøvning, mens produktionen af kål til konsum ikke kræver bestøvning. Det same gælder produktionen af frø af
hvidkløver, rødkløver og lucerne, der kræver bestøvning, hvorimod udnyttelsen af disse afgrøder til grøntfoder eller i kløver-græsmarker ikke
kræver bestøvning.

11

2

Insektbestøvede afgrøders areal og
værdisætning af insektbestøvningen

For at få et overblik over det samlede areal af afgrøder, der er afhængige
af insektbestøvning, og værdien af insektbestøvningen er de bestøvningskrævende afgrøder fra tabel 0.1 (appendix 1) blevet overført til tabel 2.1, hvor afgrødernes areal, gennemsnitligt udbytte, udbyttets salgsværdi, og insekternes andel heri (herunder specielt honningbiers) er angivet, ligesom kilderne til vurdering af insekternes andel også er angivet.
I de tilfælde, hvor kilden angiver honningbiernes/insekternes andel som
et interval, er dette interval anvendt til at vurdere en minimal – og en
maksimal værdi. Hvis kilden kun angiver et fast tal, er dette tal benyttet,
og en enkelt kilde angiver kun en mindsteværdi, som tilskrives insektbestøvning. Her er denne værdi anvendt som minimumsværdi og maksimum er sat til 100%. Tabel 2.1 viser, at værdien af den danske produktion fra de bestøvningskrævende afgrøder er estimeret til 2.35 mia. DKK
pr år, og heraf er insekternes bestøvning vurderet til imellem 421 og 690
millioner DKK pr. år. Der er en betydelig forskel på de bestøvningskrævende afgrøders totale værdi og vurderingen af insekternes andel, hvilket skyldes at nogle afgrøderne er delvist selvfertile (gælder især frugter
og bær, ofte sortsafhængigt) eller delvist vindbestøvede (gælder især
raps). Den estimerede værdi af bestøvning i EU er på 14.2 mia. Euro (105
mia. DKR) i 2005 (Gallai et al., 2009). Insektbestøvning giver dog ofte en
forøget frugtsætning (f.eks raps og mange frugter og bær – se tabel 0.1
(appendix 1)), og i nogle tilfælde også en bedre produktkvalitet (brombær (Rubus fruticosus), Amerikansk blåbær (Vaccinium sp.) – se tabel 0.1
(appendix 1)). På trods af at raps overvejende er vindbestøvet, er insektbestøvningen af denne afgrøde den økonomisk mest betydende, hvilket
skyldes det store areal sammenlignet med de øvrige insektbestøvningsskrævende afgrøder. Det er dog meget svært at undersøge effekten af insekters bestøvning i forhold til vindbestøvning i raps, da insekters bestøvning ofte undersøges vha. net-poser, som også påvirker vindbestøvningen (Pierre & Renard, 2010). Mange undersøgelser af biers bestøvning
af afgrøder er lavet ved hjælp af netposer eller større bure, (f.eks. Sabbahi, 2005, Lassen, 2006, Isaacs & Kirk, 2010, Pierre & Renard, 2010) til at
udelukke bierne, men derved udelukkes også alle andre bestøvende insekter, hvorfor resultaterne fra denne type undersøgelser her fortolkes
som insekters betydning som bestøvere, og ikke blot som honningbiens
betydning.
Der er i tabel 2.1 kun medtaget de afgrøder, hvor det har været muligt at
finde oplysninger om dyrket areal (Det generelle landbrugsregister
(GLR), 2008), udbytte, salgsværdi samt et estimat af insekters (biers) betydning for bestøvningen. Dette har udelukket mange af de mindre
frøafgrøder som f.eks. gul sennep (Sinapis alba), karse (Lepidium sativum),
purløg (Allium Schoenoprasum), kørvel (Anthriscus cerefolium), persille (Petroselinum crispum), dild (Anethum graveolens), kommen (Carum carv),
skorzoner (Scorzonera hispanica), solsikke (Helianthus annuus), timian
(Thymus vulgaris) og lucerne (Medicago sativa). Arealerne med hvidkløver
(Trifolium repens)og rødkløver (Trifolium pratense)er kun de arealer, der
indgår i produktionen af frø, og inkluderer derfor ikke kløvergræsmarker og lignende, da udbyttet i disse marker er grøntfoder og ikke afhæn12

ger af bestøvningen. Derudover er de afgrøder, som har selvbestøvende
blomster (f.eks. markært), ikke medtaget. I nogle kilder er angivet et
spektrum for de i tabel 2.1 indsatte værdier af udbytter og insekters andel i bestøvningen, og i disse tilfælde er gennemsnittet brugt i tabellen.
Beregningerne i tabel 2.1 giver ikke nogen oplysning om, hvad der vil
ske, hvis man forestillede sig, at bestøvning fra insekter helt udeblev,
men det har Gallai et al. (2009) regnet på for de forskellige regioner i
verden og set det som forholdet imellem produktion og forbrug af bestøvningskrævende afgrøder. Deres resultater viser, at EU har et underskud i produktionen af frugt i forhold til forbruget på 20%, og uden insektbestøvning vil dette tal stige til 40%. De tilsvarende tal for grøntsager
er 3% og 16%. Der er altså ingen tvivl om, at insektbestøvning spiller en
meget stor rolle for fødevareproduktionen i EU.
Tabel 2.1

Oversigt over værdien af insekters bestøvning af afgrøder i Danmark

Afgrøde

Areal

Udbytte

Salgsværdi

Insekters (herunder
honningbier) andel

Ha

Kg/ha

Totalt

Kr/kg

Total (DKR)

%

Værdi

Vinterraps

171.695,15

3.660

628.404.249

2,891)

1.816.088.280

5-15

90.804.414272.413.242

Vårraps

451,1

3.450

1.556.295

2,891)

4.497.693

9

404.792

2.833.390

1,92)

5.383.441

5-45

1.345.860

Markafgrøder

2)

Hestebønne

809,54

3.500

Græskar

100,18

25.000**

2.504.500

24,57)

6)

Asier

61.360.250

100

61.360.250

144,1

25.000

3.602.500

24,5***

88.261.250

100

88.261.250

1996,67

15.0755)

30.099.800

4,401) *)

132.439.121

70

92.707.385

Frugt
Æble
Pære

353

Kirsebær-sød 125
Kirsebær-sur
Blomme

5)

1)

8.563

3.022.739

7,12

21.521.902

70

15.065.331

5.0008)

625.000

27,611)

17.256.250

40

6.902.500

10.000

21)

20.000

40

8.000

2.681.059

50

1.340.530

7.467.142

30-70 2.240.1435.226.999

9.860.319

50-70 4.930.1606.902.223

125.010.129

10-70 12.501.0+1387.507.090

2.195.068

25-45 548.767-987.781

5.522.550

65

49.106.880

80-90 39.285.50444.196.192

4.275.200

20-30 855.0401.282.560

2.500
5)

191.095

1)

57,75

3.309

14,03

Solbær

1887,31

9655)

Ribs

447,18

12.6005)

Jordbær

1.053,21

5.6205)

Hindbær

30,43

1.6035)

33,47

9)

5.500

184.085

30

Hvidkløver

3.8894)

4464)

1.734.4944)

28,321)

Rødkløver

5244)

3194)

167.1564)

25,63)

Bær

Blåbær

1.821.254
5.634.468
5.919.040
48.779

4,101)
1,751)
21,121)
451)
10)

3.589.658

Frøproduktion

Total

186.097

2.352.946.533

421.126.741690.683.998

Referencer: 1) Fødevareøkonomisk Institut 2008, 2) Pedersen et al. 2010,
3) Hunsballe 2011, 4) Brancheudvalget for frø 2011, 5) Rahbek Pedersen
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et al., 2009, 6) Gartnerirådgivningen, 2008, 7) Gårdbutikkendirekte 2011,
8) Lindegaard, 9) Ramborg 2010, 10) Anon. 2010o
* Gennemsnit af 9 sorter (Elstar, Janagold, Discovery, Rød Ingrid Marie,
Cox orange, Gloster, Rød gråsten, Belle de Boskoop, Pigeon)
** Ingen oplysninger tilgængelige. Antager samme som asier
*** Ingen oplysninger tilgængelige. Antager samme som græskar.
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3

Insektbestøvede afgrøder – blomstringstider og -varighed

Blomstringstidspunkt og varighed for insektbestøvede afgrøder fremgår
af tabel 3.1. For at forøge overskueligheden er oplysningerne blevet overført til figur 3.1, 3.2 og 3.3, hvor blomstringsperioden er afbildet i forhold
til måneder. Blomstringsperioderne i tabel 0.1 (appendix 1) figur 3.1, 3.2
og 3.3 er skøn for, hvornår man kan regne med blomstring, selvom perioden varierer fra år til år og fra plante til plante. For eksempel har raps
en lang periode på ca. 4 uger, mens frugttræer ofte er forbi på en uge, der
kan ligge i april eller i maj. Ud over blomstringsperioder for insektbestøvede afgrøder, der forsyner insekterne med både pollen og nektar, er der
i disse figurer også medtaget blomstringen af andre afgrøder, der ikke er
insektbestøvede, men alligevel udgør pollenkilder for insekterne. Det
gælder fx majs, som er vindbestøvet og derfor ikke producerer nektar, og
for kartoffel, der ikke kræver bestøvning for at producere knolde og ikke
besøges af honningbier, men gerne af humlebier (Free & Butler 1959).
Kilderne til figur 3.1, 3.2 og 3.3 fremgår af tabel 3.1.
Det fremgår af figur 3.1, 3.2 og 3.3, at der er afgrøder, som blomstrer
igennem hele foråret (hvis pil og hassel regnes med) og sommeren. Det
skal dog understreges, at kløvergræsmarker (både med hvid- og rødkløver) ikke er afhængige af bestøvning og derfor ikke kan anses for insektbestøvede, men de er alligevel medtaget her, da kløvergræs har et potentiale som nektarkilde for både vilde bestøvere og honningbier. Værdien
af kløvergræsmarker ( + marker med lucerne og humlesneglebælg) for
bestøverne vil være stærkt afhængigt af antallet af slæt og tidspunktet
for dem. Jo oftere der tages slæt, jo færre blomster vil der være i marken,
og der tages i moderne landbrug ofte slæt for at holde kløveren ikkeblomstrende, hvilket giver et højere proteinindhold (Goulson, 2010). Tilsvarende vil græsningstrykket være afgørende for værdien af afgræsningsmarker for bier og andre bestøvere, da et højt græsningstryk vil give færre blomster. Udstrækningen af blomstringsperioden på figur 3.1,
3.2 og 3.3 må dog i nogle tilfælde antages at være overestimerede, da der
er inddelt i hele måneder, hvilket vil overestimere blomstringsperioden
for en afgrøde, der har fx en relativt kort blomstringsperiode fordelt over
to måneder, og derudover er det ikke sikkert, at hvid- og rødkløver i
kløvergræsmarker får lov til at blomstre i særlig høj grad før sidst på
sommeren.
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Majs
Kartoffel
Asier
Græskar
Sneglebælg
Lucerne (m. slæt)
Lupin
Hvidkløver (i græs/m. slæt)
Rødkløver (i græs/m. slæt)
Hestebønne
Vårraps
Vinterraps
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figur 3.1. Blomstringsperioder for markafgrøder. Tallene markerer månedernes start. De
skraverede afgrøders (kløvergræs’) blomstring begrænses ofte kraftigt af græsningstryk
og antallet af slæt.

Hassel
Hyld
Kvæde
Blåbær
Sortfrugtet surbær
Hyben
Brombær
Hindbær
Jordbær
Stikkelsbær
Ribs
Solbær
Blomme
Kirsebær
Pære
Æble
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Figur 3.2. Blomstringsperioder for frugttræer og bærbuske. Tallene markerer månedernes start.
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Pil
Rødkløver
Hvidkløver
Solsikke
Skorzoner
Kommen
Dild
Persille
Kørvel
Karse
Gul sennep
Kål til frø
Valmue
Purløg
3

Figur 3.3.
start.
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Blomstringsperioder for frø- og energiafgrøder. Tallene markerer månedernes

Leve- og trækforhold for bestøvere i og
omkring dyrkede arealer

Den tilgængelige føde for bestøvere (nektar og pollen) udgøres ikke af
afgrøderne alene, men er summen af nektar og pollen fra blomster i haver, vejkanter, markskel, levende hegn, småbiotoper, skove og de nektarog pollengivende afgrøder. Derfor er det ikke nok kun at se leve- og
trækforholdene for bestøverne udelukkende i forhold til afgrøder, selvom nogle afgrøder er meget betydningsfulde, især for honningbier, der
er mere blomsterfaste end vilde bier. Det er essentielt, for både vilde
biers og honningbifamiliers vækst og sundhed, at der kontinuert er adgang til rigeligt med føde af god kvalitet. Behovet for nektar og pollen i
en bifamilie er hhv. 120 -200 kg og 26 kg per år, og sult hos honningbier
kan opstå selv om sommeren (Kryger, 2010), og det samme kan gøre sig
gældende for humlebier, der også skal have ressourcer til at understøtte
en koloni igennem en stor del af foråret og sommeren (Prys-Jones &
Corbet 1991).
I tabel 4.1 ses resultaterne af en beregning af de samlede arealer i Danmark med blomstrende afgrøder fordelt på måneder. Resultaterne er afbildet i figur 4.1, hvoraf det fremgår, at vinterraps udgør langt det største
areal med blomstrende afgrøder i maj, og at kløvergræs, kartofler og
majs udgør langt hovedparten af det blomstrende areal i juni og især i juli, august og september. Da der er en geografisk adskillelse i Danmark af
disse afgrøder med rapsavl på øerne og det østlige Jylland og kvægavl
(med kløvergræs- og majsmarker) og kartoffelavl i Syd-, Vest- og Nordjylland, er der imidlertid ikke blomstrende afgrøder tilgængelige for bier
og andre bestøver igennem hele året nogle af stederne. Denne tendens
forstærkes af, at frugt-, bær- og frøproduktionen også overvejende finder
sted på øerne. Der er derfor stort set ingen afgrøder, der kan tjene som
trækkilder for honningbier og vilde bier i Østjylland og på øerne, efter at
raps, frugttræer og bærbuske er afblomstret i maj måned. Således er
honningbiernes store trækperioder i disse områder typisk når vinter- og
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vårraps blomstrer i maj og juni (figur 4.2) og igen, når kløver (til frøproduktion) og hestebønne blomstrer i juli og august (figur 4.3) (Kryger,
2010). Situationen i Syd-, Vest- og Nordjylland ser nok endnu værre ud,
da der her er en mangel på afgrøder som raps og frugttræer, der kan
hjælpe honningbier og vilde bier med at opbygge deres kolonier i foråret
og forsommeren, og derudover er hvid- og rødkløver i kløvergræsmarker af meget variabel værdi, da de, som nævnt ovenfor, ofte vil blive
holdt fra at blomstre i særlig stor grad.
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Tabel 4.1. Oversigt over arealer med blomstrende afgrøder, som spiller en rolle for bestøvere. Det totale areal af en afgrøde er sat ind i alle de måneder, hvor blomstring af de pågældende afgrøder normalt forekommer, hvilket i nogle tilfælde
kan overestimere blomstringsperioden. Kun afgrøder, hvor oplysninger om dyrket areal forefindes, er medtaget i tabellen.
Afgrøder markeret med rød kommer ikke nødvendigvis i blomst, da de bruges til foder, og afgrøder markeret med blåt har
ingen eller kun ringe værdi for bestøvere (humlebier besøger dog kartoffelblomster).
April

Maj

Juni

Juli

August

September

26.622

26.622

Markafgrøder
Vinterraps

171.695

Vårraps

451

Hestebønne

810

Kløver-græs (rød og hvid)

26.622

Lupin

26.622
325

Lucerne

3.964

3.964

3.964

Sneglebælg

87

87

87

Græskar

100

100

Asier

144

144

Kartoffel

37.488

Majs

87

37.488
158.852

158.852

Frugt og bær
Æble

1.997

Pære

353

Kirsebær

1.992

Blomme

58

Solbær

1.887

Ribs

447

Stikkelsbær

24

Jordbær

1.053

Hindbær

1.992

1.053
30

30

Brombær

3

3

Hyben

120

120

Blåbær

33

Kvæde
Hyld
Hassel

10

10

44

Frøafgrøder
Purløg

109

Valmue

2

2

Gul sennep

195

195

Karse

59

59

Kål til frø

200

Kørvel

10

Persille

10
12

Dild
Kommen
Skorzoner

76

12

12

12

4

4

4

24

24

189.933

26.749

6

6

76

76

Solsikke
Hvidkløver

3.889

Rødkløver

3.889
524

Energiafgrøder
Pil

1.827

Total

1.872

Total uden kløvergræs, kartoffel

179.827

76.057

233.324
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Figur 4.1. Arealer (ha) med blomstrende afgrøder fordelt på blomstringsperioder.
De skraverede afgrøder (majs, kartoffel, kløvergræs) har ringe eller variabel værdi for
bier og andre bestøvere.

Der er en stigende grad af majsdyrkning i Sønderjylland (majsen sælges
til Tyskland som biobrændsel) (Barthold Feidenhans, Videncentret for
Landbrug, pers. komm.). Majs producerer ikke nektar (Free 1993;
McGregor 1976) og er en ringe pollenkilde for honningbier (Human &
Nicolson, 2003) og er således med til at forarme lokalområdet for bierne.
Sult hos honningbier kan opstå selv om sommeren (Kryger, 2010). En
væsentlig årsag hertil er strukturen i det åbne landskab med ensartet afgrødevalg, synkroniseret blomstring over store monokulturarealer,
stærkt reduceret forekomst af ukrudtsarter og reduceret småbiotop-areal
(Rundlöf et al. 2008; Carré et al. 2009; Winfree et al. 2009) - bierne går fra
perioder med overflod, når vinterrapsen blomstrer til perioder næsten
uden blomstrende planter i tiden mellem vinterraps og kløver (figur 4.4,
generaliseret i figur 4.5) (Kryger, 2010). At der næsten ikke dyrkes vårraps i Danmark længere har ligeledes medvirket til at forværre denne
tidlige periode med mangel på trækplanter (Ditlev Bluhme, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, pers. komm.).
Hvis der i sensommeren lokalt er mangel på blomstrende pollen- og nektarproducerende afgrøder (hvilket figur 4.1 peger på) og/eller samtidig
mangel på naturtyper med mange bi-attraktive blomstrende planter (figur 4.2 og 4.3), kan honningbierne (og antagelig også humlebier) opleve
sult – med mindre man som biavler har mulighed for at forlænge trækket ved at flytte bierne på lyng (figur 4.4) – hvilket kan påvirke bifamiliernes generelle sundhedstilstand og dermed styrke deres robusthed og
overlevelsesevne i forbindelse med indvintring (Kryger, 2010). Det kan i
den forbindelse nævnes, at honningbierne faktisk ikke udnytter vinterrapsens blomstring fuldt ud – når rapsen blomster (maj), er bifamilierne
endnu få og små (Asger Søgaard Jørgensen, Danmarks Biavlerforening,
pers. komm.) (figur 4.5)
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Ændring i stadevægt (kg)

6
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Forårstræk,
ukendt
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Sommertræk,
ukendt

Fodring

4
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2
1
0
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Maj

Juni

Juli

August

Figur 4.2. Illustration af rapsens betydning som trækplante for honningbier. Desuden
illustrerer figuren manglen på trækkilder i sensommeren. Baseret på data for 2009 fra
Fuglebjerg Observationsbigård
”ukendt” angiver at trækkilden ikke kendes
Efter Danmarks Biavlerfoenings honningmeter,
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#language=da_DK

Ændring i stadevægt (kg)
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Kløver
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Sommertræk,
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Figur 4.3. Illustration af kløverens (Trifolium spp.) betydning som trækplante (i økologiske kvæggræsmarker) for honningbier. Desuden illustrerer figuren manglen på trækkilder i
sensommeren. Baseret på data for 2010 for Lemvig Observationsbigård
”ukendt” angiver at trækkilden ikke kendes
Efter Danmarks Biavlerfoenings honningmeter,
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#language=da_DK
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Ændring i stadevægt (kg)
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Figur 4.4. Illustration af mangel på trækkilder mellem rapsens og hvidkløverens blomstring. Desuden illustrerer figuren hvorledes træksæsonen her forlænges ved at bierne
flyttes på lyng. Baseret på data for 2009 for Hobro Observationsbigård
”ukendt” angiver at trækkilden ikke kendes
Efter Danmarks Biavlerfoenings honningmeter,
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#language=da_DK
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Figur 4.5. Udviklingen i bistyrken over sæsonen sammenholdt med bi-attraktive planters
blomstring. Fra Søgaard Jørgensen, 2010.
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5

Indflydelse af dyrkningspraksis på bestøvere og deres fødegrundlag

Sædskifter og afgrødevalg.
Et kig på figur 3.1, 3.2, 3.3 og 4.1 og tabel 0.1 (appendix 1) viser, at der er
mange forskellige afgrøder i Danmark, der spiller en rolle for bestøvernes fødegrundlag. Dermed er det tydeligt, at det spiller en rolle, hvor ofte disse afgrøder indgår i landbrugenes sædskifte, og det fremgår af tabel
4.1, at det ikke er ret ofte, da de fleste af pollen- og nektargivende afgrøder er ret ”sjældne”, hvis man tager med i betragtning, at kløvergræsmarker ofte holdes fra at blomstre. Det er faktisk kun raps, der virkelig
bidrager som pollen- og nektarkilde i de danske landbrugsmarker.
Ukrudtsbekæmpelse
Bekæmpelse af ukrudt i dyrkede marker har til hensigt at fjerne al anden
vegetation end afgrøden, hvilket betyder at blomsterplanter, der er gode
for bier og andre bestøvere, bekæmpes på lige fod med alle andre arter.
Der er derfor god grund til at antage, at ukrudtsbekæmpelse har en negativ indflydelse på tætheden af bi-planter i agerlandet, hvilket støttes af
Holzschuh et al. (2007), der i Tyskland har påvist højere bidiversitet,
blomsterdiversitet og dækningsgrad af blomstrende planter i økologiske
hvedemarker sammenlignet med konventionelle. Dette understøttes
yderligere af Gabriel & Tscharnkte (2007), der, ligeledes i Tyskland, har
fundet, at økologisk jordbrug fremmer insektbestøvede planter mere end
ikke-insektbestøvede, og der er flere insektbestøvede planter i markkanter end i markmidte. Begge dele tilskrives bedre insektbestøvning, der er
bedst i markkanten pga. indflyvning fra hegn, skæl og småbiotoper. Den
store forskel på økologisk og konventionelt jordbrug er i denne sammenhæng den begrænsede mulighed for effektiv ukrudtsbekæmpelse i
det økologiske, der, som Gabriel & Tscharntke (2007) har vist, giver flere
blomstrende ukrudtsplanter i økologiske marker.
Navntofte et al.(2010) har fundet, at undladelse af ukrudtsbekæmpelse i
en randzone i konventionelle kornmarker fremmer antallet og diversiteten af sommerfugle i zonen sidst på dyrkningssæsonen, hvilket utvivlsomt skyldtes en større tæthed af blomstrende ukrudtsplanter. Det var i
samme undersøgelse ikke muligt at vise samme effekt for humlebier.
Den effektive ukrudtsbekæmpelse i konventionelt landbrug, specielt i de
meget store arealer med korn, bevirker, at de planter, der tidligere dækkede biernes behov i lange perioder, såsom kornblomst og kornvalmuer,
i dag er fåtallige (Carvell et al. 2006; Ulber et al. 2009; Casper Ingerslev
Henriksen, Ku-Life, Jordbrug og Økologi, pers. komm.) og ikke kan
dække biernes behov (Kryger, 2010). Hvis der desuden ikke er skov,
hvor bier henter honningdug fra bladlus, eller levende hegn og andre
småbiotoper (figur 5.1), kan honningbier komme til at sulte midt om
sommeren (Kryger, 2010). Forarmningen i ukrudtsdiversiteten i dyrkede
afgrøder som følge af ændring i dyrkningspraksis, herunder en intensivering af brugen af herbicider, er dokumenteret under danske forhold af
Andreasen et al. (1996) med påvisning af kraftig tilbagegang fra
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1960’erne til 1980’erne i forekomsten af en række urter (tabel 5.1), herunder vigtige trækplanter som mælkebøtte, humlesneglebælg, spergel,
agersennep, agermynte og flere arter af storkenæb, pileurt og ærenpris.
Fra 1980’erne til begyndelsen af 2000-tallet er der sket en fremgang for
visse af ukrudtsarterne i markerne, bl.a. markærenpris og snerlepileurt
(Andreasen & Stryhn 2008), men der er stadig færre arter end for 40 år
siden (tabel 5.1). Negative effekter af pesticidafdrift på blomstersætningen af tjørn placeret i hegn er dokumenteret i en dansk undersøgelse af
Kjær et al. (2004); undersøgelsen sandsynliggør, at der kan forekomme
negative effekter på andre vedagtige hegnsplanter, herunder vigtige
trækplanter som hæg, slåen, røn, kirsebær, o. lign. Også hegnenes urteflora er påvirkelig af dyrkningspraksis (kvælstof, pesticider) (fx Pedersen et al. 2004; Hedemand & Strandberg, 2009).
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Figur 5.1. Vægtændringer for 2009 for Silkeborg Observationsbigård, hvor bierne trækker på vilde planter i skov og hegn, samt på græsningsarealer. Forårstræk på bl.a. mirabel, frugttræer, løn, tjørn. Sommertræk bl.a. på lind, kløver, brombær, gederams, evt.
bladlus i skoven
Efter Danmarks Biavlerfoenings honningmeter,
http://biavl.volatus.de/bsm0/BSM.html#language=da_DK

Tabel 5.1. Antal ukrudtsarter i forskellige afgrøder baseret på undersøgelse af forekomst af de samme 67 ukrudtsarter af
ukrudt. Efter Andreasen & Stryhn (2008) og Hedemand & Strandberg (2009).
Vårbyg

Vårraps

Vinterrug

Vinterhvede

Græs i omdrift

1964-1970

6,9

5,8

6,6

5,8

3,4

1987-1989

2,9

2,7

2,8

2,1

1,5

2001-2004

4,2

4,6

4,9

3,4

1,5

Pløjning
Pløjning anses normalt ikke for at påvirke bestøvere i landbruget, men i
USA har Shuler et al. (2005) fundet, at reduceret jordbearbejdning (pløjefri) fremmer en jordboende solitær bi, der er en vigtig bestøver på
græskar og squash. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er tilsvarende
effekter af jordbearbejdning (inklusiv pløjning) på de jordboende bier
(humlebier og solitære bier) i Danmark, men der er ingen undersøgelser,
der viser dette. Det er heller ikke kendt, hvorvidt jordlevende solitære
bier spiller en rolle som bestøvere af græskar og asier i Danmark.
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Græsningstryk
Det må forventes, at græsningstrykket (dyr eller dyreenheder pr. ha) på
bl.a. kløvergræsmarker kan spille en rolle for bestøvere i Danmark, da et
højt græsningstryk medfører, at færre blomsterplanter vil nå at komme i
blomst, før de bliver bidt ned. Der findes ingen danske undersøgelser af
dette, men det støttes af Power and Stout (2011), der har fundet, at økologisk kvægbrug fremmer bestøverne, og tilskriver dette et lavere græsningstryk i økologisk jordbrug.
Slæt
I Holland er det blevet påvist, at udsættelse af høslæt kan forbedre biodiversiteten af svirrefluer og bier (Klejn et al. 2001), og Knop et al. (2006)
fandt, at undladelse af gødskning i enge til slæt kombineret med en reduktion i antallet af slæt fra 3,8 til 1,8 gav en signifikant forøgelse af diversiteten af karplanter og bier.
Sortsvalg
Der er også en tendens i gældende landmandspraksis til at forsøge at få
planterne til at blomstre så tidligt på året som muligt, fordi man derved
kan have blomstringen overstået, inden der er opbygget store mængder
skadegørere i afgrøderne (Kryger, 2010). Det gælder specielt i forhold til
vinterraps kontra vårraps, hvor også ønsket om grønne vintermarker har
indflydelse.
Skadedyrsbekæmpelse
Skadedyrsbekæmpelse med pesticider må antages at spille en rolle for
bestøvere, selvom der ikke må sprøjtes i åben blomst. De pesticider, der
anvendes i Danmark, er testet for deres giftighed for voksne honningbier. Pesticider, der er fundet akut toksiske for bier, skal mærkes og er
underlagt restriktioner for anvendelse (Bekendtgørelse nr. 533).
Pesticider, herunder også pesticider som ikke er akut toksiske (Thompson 2003), kan dog have andre effekter på honningbier og andre bestøvere end en direkte toksisk effekt på voksne bier. Der kan være tale om effekter på yngel eller stadebier (hos honningbien) via overflade- eller systemisk kontamineret pollen og nektar eller evt. guttationsvand, som
hjembæres til stadet (fx Rortais et al. 2005; Girolami et al. 2009; Bernal et
al. 2010; Skerl et al. 2010), hvorved dødeligheden blandt ynglen kan forøges (Stoner et al. 1985; Bendahou et al. 1999). Subletale effekter kan også
vise sig i form af svækkelse af en honningbifamilies funktion (Thompson
2003), vitalitet og tilvækst (Cresswell 2011), ved reduktion i æglægning
(Waller et al. 1979; Schmuck et al. 2001; Dai et al. 2010), eller ved at nydannede bier er små eller har misdannede vinger (Atkins & Kellum
1986). Det er meget sandsynligt, at der kan forekomme lignende effekter
på vilde bier.
Pesticider kan også påvirke honningbiers fødesøgningsadfærd og effektivitet (fx Bortolotti et al. 2003; Thompson 2003; Yang et al, 2008;
Aliouane et al. 2009) og måske medføre nedsat modstandsdygtighed i bifamilien overfor sygdomme (Alaux et al. 2010). Der kan muligvis også
ske en påvirkning af honningbiernes adfærd overfor stadefæller, således
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at trækbier, der hjembringer pesticidkontamineret materiale, nægtes adgang til stadet af vagtbier, men denne formodning er alene baseret på
anekdotiske indikationer (Thompson 2003, Ditlev Bluhme, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, pers. komm.). Igen må det pointeres,
at nogle af disse effekter, der er observeret på honningbier, også er meget
sandsynlige for vilde bier (humlebier og solitære bier).
Endelig har visse af de allerede eksisterende pesticider (fx pyrethroider)
en repellerende effekt på honningbier (fx Rajak & Katiyar 2004; Seema et
al. 2007; Andreescu et al. 2008) og de fleste andre insekter, og man kan
måske i fremtiden imødese, at pesticider bevidst designes til at virke repellerende overfor insekter (inkl. bestøvere) via tilsætning af specielle
stoffer, som er uden betydning for den plantebeskyttelsesmæssige effekt,
men som kan give bier og andre bestøvere en funktionel beskyttelse mod
kontakt med akut toksiske pesticider (fx Sahebzadeh et al. 2008; Mishra
& Sihag 2009; Sahebzadeh et al. 2009). En repellerende effekt er positiv
set ud fra den betragtning, at kontakten med toksiske pesticider begrænses, men er naturligvis uheldig, hvis honningbiernes fødesøgningsmuligheder indskrænkes (Ditlev Bluhme, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, pers. komm.) i tid og rum – dette gælder naturligvis
især, hvis store arealer behandles med stoffer, hvor den repellerende effekt holder sig længe efter pesticidets udbringning. En sådan repellerende virkning af pyrethroider må meget kraftigt formodes at have negativ
virkning på bestøvningen, men der findes ingen undersøgelser, der
kvantificerer denne effekt.
Der er stigende interesse for de mulige subletale effekter af pesticider på
honningbier og andre bestøvere, herunder effekter af systemiske pesticider (fx neonicotinoider), som potentielt kan findes i pollen, nektar og
guttationsvand (Thompson 2003, 2010). Der er endnu kun få undersøgelser af risikoen for og omfanget af en eventuel translokation af forskellige
pesticider til planters forplantningsorganer eller af udskillelse i guttationsvand (Thompson 2010), ligesom der generelt ofte mangler information om effekten af pesticider på honningbilarver (Thompson 2010). Omfanget af betydningen af guttationsvand som vandressource for honningbier er endnu ikke belyst (Thompson 2010).
Konkurrerende afgrøder
Det er ikke klart, om der forekommer konkurrence om insekternes (inkl.
honningbiers) bestøvningstjeneste mellem afgrøder, som blomstrer samtidig, fx raps og frugttræer, hvor rapsen antagelig vil have en fordel
grundet større areal og måske større attraktivitet. Nogle er af den opfattelse, at en sådan konkurrence ikke kan udelukkes (Lise Hansted, KULife, Jordbrug og Økologi, pers. komm.), mens andre mener, at konkurrencen er begrænset grundet forskel i biernes fødesøgningsaktivitet over
døgnet (der trækkes på raps om formiddagen og på frugt om eftermiddagen) (Christian Petersen, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, pers. komm.).
Gødskning
Her kommer Knop et al.’s undersøgelse fra 2006 angående effekten af
gødskning og antallet af slæt (nævnt ovenfor) ind en gang mere. De
fandt, at undladelse af gødskning i enge til slæt kombineret med en re-
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duktion i antallet af slæt fra 3,8 til 1,8 gav en signifikant forøgelse af diversiteten af karplanter og bier, men gør dog ikke rede for, hvilken af de
to faktorer, der spiller størst rolle. Undersøgelsen bringer gødskningsniveauet på bane som en mulig faktor for bestøvere. Det er dog meget
sandsynligt, at gødskning spiller en rolle, da den er afgørende for afgrødetætheden og dermed for ukrudtsplanterne muligheder for at etablere
sig og vokse frem til blomstring i markerne.
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6

Mulige tiltag til forbedring af forholdene
for bestøvere i agerlandet

Som en konklusion på de forudgående kapitler af denne udredning kan
følgende tiltag foreslås:
Diversificering af landskabet med en forøgelse i antallet af blomsterrige
habitater med planter, der i blomstringstid afløser hinanden i succession
over året, således at sultperioder for honningbier og humlebier midt på
sommeren undgås. Sådanne habitater, der kan afbøde forskellen i tilgængelige ressourcer for bestøverne hen over året. Dette bestyrkes af
Holzschuh et al. (2007), der fandt, at den positive effekt af økologisk
jordbrug på bestøverne steg med stigende homogenitet i agerlandet.
Fremme kvaliteten for bestøvere af levende hegn, skæl, småbiotoper og
skove. I denne sammenhæng anfører Ditlev Bluhme, Sammenslutningen
af Danske Erhvervsbiavlere (pers. komm.), at danske skove længe har
været næsten uden værdi for honningbier – men at tiltag til ændringer i
artssammensætning i retning af flere løvtræer er undervejs. Ditlev anfører også, at forsømmelser i plejen af naturområder, herunder hedearealer, bevirker tilgroning med træer og græs, hvorved områdernes kvalitet
for honningbier forringes.
Diversificering af afgrødevalg, således at der er nektar- og pollenkilder
lokalt til stede igennem hele sommeren. Det kan være at tilstræbe en
større opblanding af frugt- og rapsavl med dyrkning af bælgplanter, som
f.eks. kløver til frø eller kløvergræs, der får lov til at blomstre. En tilbagevenden til mere dyrkning af vårraps og flere bælgplanter vil også være
med til at udfylde et hul i forekomsten af pollen- og nektarkilder (vil dog
også fremme skadedyret skulpegalmyg i raps). Måske er en stigning i
bælgplanterne lige om hjørnet, da der i fremtiden forventes en stigende
dyrkning af rødkløver og hestebønne (Barthold Feidenhans’l, Videncentret for Landbrug, pers. komm.), som begge blomstrer efter hvidkløveren fra juni og ind i august. Særlig rødkløver er en god pollen- og nektarkilde for honningbier, men også hestebønne har en vis kvalitet (Christensen 2007). En øget dyrkning af disse afgrøder vil således forlænge
den periode, hvor honningbierne har mulighed for at trække på kvalitetsplanter.
Alle tiltag, der kan nedsætte effektiviteten af ukrudtsbekæmpelsen vil
være positive overfor bestøvere.
Videnshuller
1. Vi har estimeret, hvad insektbestøvning betyder for den nuværende produktion, men det viser ikke, hvad en evt. forøgelse af
bestøvningskapaciteten
vil
betyde
for
produktionen.
a) Et merudbytte vil være afhængigt af, hvorvidt det er bestøvningen eller andre forhold såsom gødsknings- og vandingsforhold, der begrænser udbyttet.
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b) En forøget bestøvertæthed vil også kunne skjules af dårligt
vejr i blomstringsperioden f.eks. hos frugttræer.
2. Som skrevet i forbindelse med tabel 2.1 er mange af estimaterne
af bestøvernes betydning ofte blevet lavet ved at udelukke insekter med net-bure. Resultatet er i mange tilfælde blevet fortolket
som honningbiers betydning, hvilket ikke nødvendigvis er korrekt, da man faktisk har udelukket alle andre insekter også. Det
er derfor ikke muligt ud fra de fleste eksisterende undersøgelser
at adskille bestøvningen fra honningbier fra den, som udføres af
vilde bestøvere. Der mangles derfor undersøgelser, der kan
kvantificere betydningen af honningbier og vilde bestøvere hver
for sig i forskellige afgrøder.
3. Der mangler viden om en række afgrøders bestøvningsbehov,
om hvorvidt samtidigt blomstrende afgrøder konkurrerer med
hinanden om bestøvningstjenester og om optimal sammensætning af menneskeskabte bestøverfremmende habitater
4. Der mangler viden om, hvordan man kan forbedre forholdene
for naturlige bestøvere i agerlandet, således at bestøvningskrævende afgrøder ikke er så afhængige af honningbier. Dette vil
være af betydning i områder med få biavlere og i perioder med
køligt vejr.
5. Der findes en gruppe af meget brugte insektgifte kaldet pyrethroider, hvoraf mange har en afskrækkende (repellerende) effekt
på insekter. Dette betyder, at en bekæmpelse af skadedyr med
pyrethroider holder insekter, heriblandt også bestøverne, fra at
flyve ind i marken i tiden efter en sprøjtning, hvilket er fint for
bestøvernes overlevelse. Det vides dog ikke, hvor stor betydning
denne repellerende effekt har for bestøvningen og dermed for
udbyttet.
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Appendix 1

Tabel 0.1. Dyrkede (eller potentielt dyrkede) danske afgrøder, der er afhængige eller har gavn af insektbestøvere.
Dansk navn

Latinsk navn

Familie

Blomstringstid

Afhængig af
Gavn af insekt- Referencer for
insektbestøv-ning bestøv-ning
bestøvning
(+ angiver at
honningbier er
betydende)

Honningbier
samler pollen

Referencer for
indsamling

++

+

Grønbæk 2010

++

+

Christensen
1999, 2007

[+]

Svendsen 2007b

Bestøvningsbehov (*)

(+ angiver at
honningbier er
betydende)

Dild

Anethum graveo- Apiaceae
lens

juli-september

ja (+)

Kørvel

Anthriscus cerefolium

april-juni

ja (+)

Anon. 2010h
McGregor 1976

Selleri

Apium graveolens Apiaceae

juni-august

ja (+)

Anon. 2010i

Apiaceae

Honningbier
samler nektar

Anon. 2010h
Svendsen 2007b

Free 1993
McGregor 1976
Kommen

Carum carvi

Apiaceae

juni-juli

ja (+)

Hansen et al.
2006
Svendsen 2007b

Gulerod

Daucus carota

Apiaceae

juli

ja (+)

forskellige
biarter, inkl.
honningbi –
som dog kan
vælge raps i
stedet

Anon. 2010b
Anon 2010h
Delaplane &
Mayer 2000

8-10 eller flere
bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Svendsen 2007a
Svendsen 2007b
Tolstrup et al.
2003

Pastinak

Pastinaca sativa

Apiaceae

juli-august

Persille

Petroselinum
crispum

Apiaceae

juni-september

ja (+)

Anon. 2010d
Anon. 2010h
ja (+), merudbytter på 2025% påvist

Anon. 2010e
Hansen et al.
2006
Svendsen 2007b
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Cikorierod

Cichorium intybus Asteraceae

juni-august

ja (+)

Free 1993

+

+

Christensen
1999. 2007

++

++

Christensen
1999, 2007

McGregor 1976
Naturhistorisk
Museum 2010b
Solsikke

Helianthus annuus Asteraceae

augustseptember

ja (+)

Anon. 2010n

store merudbyt- Delaplane &
ter påvist
Mayer 2000

1-2 bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Free 1993
Jordskok

Helianthus tuberosus

Asteraceae

septembernovember

selvbestøvning

Salat

Lactuca sativa

Asteraceae

juli-august

selvbestøvning

Erling Nielsens
Planteskole
2010
Anon. 2010f
Free 1993

Skorzonerrod Scorzonera
hispanica

Asteraceae

maj-juli

ja (+)
merudbytter på
ca. 60%

Hassel

Corylus avellana Betulaceae

marts-april

vindbestøvning

Raps, Kålroe

Brassica napus

maj-juni
(vinterraps)

vind- og insektbestøvning

Brassicaceae

juni (vårraps)

Sennep, sort

Brassicae nigra

Brassicaceae

Kål

Brassica oleracea Brassicaceae

juni-august

vind- og insektbestøvning

maj

ja (+)

raps er en
konkurrent
(Svendsen
2007b)

ja (+)
Merudbytter på
9% påvist for
dansk vårraps.
Merudbytter
på5-15% påvist
for tysk vinterraps. Bedre
frøkvalitet påvist for raps
nej

Anon. 2010h
Svendsen 2007b

Anon. 2010j
Delaplane &
Mayer 2000

+++ (raps)

+++

Christensen
1999, 2007

+++ (raps)

Christensen
1999, 2007
Delaplane &
Mayer 2000

Rahbek Pedersen et al. 2009

2 bifamilier/ha
(Søgaard Jørgensen 2007)

Free 1993

Tolstrup et al.
2003
Søgaard Jørgensen 2007
Free 1993

[+]

[+]

McGregor 1976

Delaplane &
Mayer 2000

+++

+++

Christensen
1999, 2007

Hansen et al.
2006
Tolstrup et al.
2003
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2-4 bifamilier/ha
(Svendsen
2007b)

5-10 eller flere
bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Kinakål

Brassica rapa

Brassicaceae

juni (rybs)

vind- og insektbestøvning

Høstroe
Majroe
Turnips
Rybs
Karse

Lepidium sativum Brassicaceae

juni-juli

ja (+)

Radise

Raphanus sativus Brassicaceae

juli (radise)

vind- og insektbestøvning

Ræddike

ja (+)

Hansen et al.
+++ (rybs)
2006
10-20% af
udbyttet af rybs Rahbek Pedertilskrives hon- sen et al. 2009
ningbier

+++ (rybs)

Christensen
1999, 2007

++ (radise)

Christensen
1999, 2007

Fugle og Natur
2010
ja (+) Merudbyt- Hansen et al.
+++ (radise)
ter på ca. 20% 2006
++ (ræddike)
påvist for radise Svendsen 2007b

+++ (ræddike)

(Grønbæk
2010))

Konkurrence
med raps
Sennep, gul

Sinapia alba

Braccicaceae

juni-juli

vind- og insektbestøvning

Hamp

Cannabis sativa

Cannabaceae

juli-august

vindbestøvning

Hyld

Sambucus nigra

Caprifoliaceae

juni-juli

insektbestøvning
ikke påkrævet

Sukkerroe

Beta vulgaris

Chenopodiaceae

juni-august

primært vindbestøvede

Runkelroe
Bede

ja (+)
Merudbytter
påvist

Free 1993
+++
McGregor 1976

Lise Hansted
++
KU-Life, Jordbrug og Økologi
(pers. comm.)
Næppe

+++

Christensen
1999, 2007

+++

Per Kryger, pers.
comm.

+

Jensen 2008

++

Christensen
1999, 2007

2-3 bifamilier/ha
(McGregor 1976)

++

Christensen
2007

3-13 bifamilier/ha (McGregor 1976)

Anon. 2010h
Delaplane &
Mayer 2000
Tolstrup et al.
2003

Spinat

Spinacia oleracea Chenopodiaceae

juni

vindbestøvning

Anon. 2010h
Tolstrup et al.
2003

Græskar

Cucurbita maxima Cucurbitaceae

juli-august

ja (+)

Delaplane &
++
Mayer 2000
McGregor 1976

Blåbær

Vaccinium myrtil- Ericaceae
lus

maj

sortsafhængigt

ja (+) Merudbyt- Delaplane &
ter er påvist
Mayer 2000
Jensen 2008
McGregor 1976

++

Delaplane &
Mayer 2000
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Sojabønne

Kællingetand

Glycine max

Lotus corniculatus

Fabaceae

Fabaceae

juli-?

juni-juli

selvbestøvning

ja (+)

ja (+)

Delaplane &
I visse tilfælde Mayer 2000
øget frugtsætning og udbytte

store sortsforskelle

humlebier bidrager

++

Free 1993

store sortsforskelle

Delaplane &
Mayer 2000
Free 1993

++

Christensen
1999, 2007

+

Christensen
1999, 2007

++

Christensen
1999, 2007

Svendsen 2007a ++

+

Christensen
1999, 2007

Free 1993
+++
McGregor 1976

+++

Christensen
1999, 2007

+++

++

Christensen
1999, 2007

+

+

Anon. 2010l

McGregor 1976

2-3 bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Naturhistorisk
Museum 2010a
Lupin

Lupinus sp.

Fabaceae

juli-august

Lucerne

Medicago sativa

Fabaceae

juni-juli

ja (+) i hvert fald McGregor 1976
for visse arter Tolstrup et al.
2003
en vis selvbestøvning

ja (+), Merud- Delaplane &
bytter er påvist. Mayer 2000

+++

Vilde bier (f.eks. Free 1993
bladskærerbier) McGregor 1976
er betydende
Honningbier
kan bidrage
væsentligt til
bestøvningen
Sneglebælg

Medicago sp

Fabaceae

juni-september

ja (+)
Merudbytter er
påvist

Esparsette

Onobrychis viciifo- Fabaceae
lia

juni-juli

ja (+)

Serradel

Ornithopus sativus Fabaceae

augustseptember

?

Havebønne

Phaseolus vulga- Fabaceae
ris

juli-september

selvbestøvning

Pisum sativum

juni

Markært

Fabaceae

?
Anon. 2010c
Delaplane &
Mayer 2000

selvbestøvning

Anon. 2010g
Anon. 2010h
Tolstrup et al.
2003
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3-25 bifamilier/ha (McGreMcGregor 1976 gor 1976)

Christensen
1999. 2007

5-8 eller flere
bifamiler/ha
(McGregor 1976)

Alsikekløver

Trifolium hybridum Fabaceae

juni-juli

ja (+)

Delaplane &
Mayer 2000

80-90% af udbyttet tilskrives honningbier

+++

+++

Christensen
1999, 2007

++

++

Grønbæk 2010 3-5 bifamilier/ha
(McGregor 1976)

+++

+++

Christensen
1999, 2007

2-6 bifamilier/ha
(Svendsen
2007a, DLF
Trifolium 2008b)

+++

+++

Christensen
1999, 2007

2-3 bifamilier/ha
(DLF Trifolium
2008a)

+

Christensen
1999, 2007

2-3 bifamiler/ha
(Anon. 2007)

McGregor 1976

2-3 bifamilier/ ha
(Svendsen
McGregor 1976 2007a)

Rahbek Pedersen et al. 2009
Svendsen 2007a

Blodkløver

Trifolium incarna- Fabaceae
tum

juni-juli

ja (+)

Delaplane &
Mayer 2000
Free 1993
McGregor 1976

Rødkløver

Trifolium pratense Fabaceae

juni-august

ja (+)

humlebier bi20-30% af udbyt- drager
tet tilskrives hon- McGregor 1976
ningbier

Anon. 2007
Delaplane &
Mayer 2000
Klug-Andersen
1987
Rahbek Pedersen et al. 2009
Svendsen 2007a
Tolstrup et al.
2003

Hvidkløver

Trifolium repens

Fabaceae

juni-juli (til frø)

ja (+)

juni-september
(græsmarker)

80-90% af udbyttet tilskrives honningbier

Anon. 2007
Anon. 2010m
Delaplane &
Mayer 2000
Klug-Andersen
1987
Rahbek Pedersen et al. 2009
Svendsen 2007a
Tolstrup et al.
2003

Hestebønne

Vicia faba

Fabaceae

juli

selvbestøvning

ja (+), Merud- Anon. 2007
+
bytter på 5-40% Anon. 2010k
Rahbek Pedersen et al. 2009
Tolstrup et al.
2003
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Vikke

Vicia sp.

Fabaceae

juni-juli

Graminaceae

juni

vindbestøvning

nej

Tolstrup et al.
2003

Byg

Hordeum vulgare Graminaceae

juni

vindbestøvning

nej

Hvede
Ttriticale

Triticum aestivum
Triticum secale

Tolstrup et al.
2003

Havre

Avena sativa

Rug

Secale cereale

Majs

Zea mays

Graminaceae

juli-august

vindbestøvning

nej

Tolstrup et al.
2003

++
Christensen
ringe biologisk 1999. 2007
kvalitet (Human Free 1993
& Nicolson,
McGregor 1976
2003)

Solbær

Ribes nigrum

Grossulariaceae

maj

sortsafhængigt

ja (+)

Høvsgaard 2007 ++

+

Christensen
1999, 2007

mindst 8 bifamilier/ha (Korsgaard 2010)

Svendsen 2007a ++

++

Christensen
1999, 2007

mindst 4 bifamilier/ha (Korsgaard 2010)

Svendsen 2007a +++

+

Christensen
2007

Christensen
1999, 2007

Fodergræs

ja (+) i hvert fald McGregor 1976 +
for visse arter

+

30-70% af
Klug-Andersen
udbyttet tilskri- 1987
ves honningbier McGregor 1976

Grønbæk 2010 1-2 bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Rahbek Pedersen et al. 2009
Svendsen 2007a
Ribs

Ribes rubrum

Grossulariaceae

maj

sortsafhængigt

ja (+)
50-70% af
udbyttet tilskrives honningbier

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa Grossulariaceae

maj

sortsafhængigt

ja (+)
Over 50% af
udbyttet tilskrives honningbier

Honningurt

Phacelia tanaceti- Hydrophylla-ceae juni-september
folia

ja (+)

Gilbert 2003

+++

+++

Løg

Allium cepa

ja (+)

Delaplane &
Mayer 2000

[+]

[+]

Liliaceae

juni-september

Free 1993

44

Delaplane &
løg er ikke spe- Mayer 2000
cielt attraktive for Free 1993
honningbier

5 eller flere
bifamilier/ha
(McGregor 1976)

Porre

Allium porrum

Liliaceae

juni-juli

ja (+)

Anon. 2010a
Anon. 2010h

Purløg

Allium schoenoprasum

Liliaceae

juni

ja (+), næsten
ingen frøsætning
uden bier

Asparges

Asparagus offici- Liliaceae
nalis

juli-august

ja (+)

+

Christensen
1999, 2007

Anon. 2010h
+++
Free 1993
Svendsen 2007b

+

Christensen
1999, 2007

Delaplane &
+++
Mayer 2000
McGregor 1976

+++

Christensen
1999, 2007

Hør

Linum usitatissimum

Linaceae

juni-juli

overvejende
selvbestøvede

Uvist

DLF Trifolium
2010

+

Christensen
1999, 2007

Æble

Malus pumila

Malaceae

maj

sortsafhængigt

ja (+)

Delaplane &
+++
Mayer
2000
70% af udbyttet
tilskrives hon- Klug-Andersen
1987
ningbier
Rahbek Pedersen et al. 2009

+++

Christensen
1999. 2007

ja (+)

++

Christensen
1999, 2007

+++

Christensen
2007

Formeres mest
vegetativt

++

+

Free 1993

Pære

Pyrus communis

Malaceae

maj

sortsafhængigt

Delaplane &
70% af udbyttet Mayer 2000,
tilskrives hon- Klug-Andersen
ningbier
1987

++

mindst 2-3
bifamilier/ha
(Korsgaard
2010)
4-5 bifamilier/ha
(Anon. 2011b);
2-3 bifamilier/ha
(Svendsen
2007a,
McGregor 1976)

Rahbek Pedersen et al. 2009
Valmue

Papaver somnife- Papaveraceae
rum

juni-juli

ja (+)

Free 1993

Boghvede

Fagopyrum escu- Polygonaceae
lentum

juni-juli

ja (+)

Anon. 2001

Aronia melanocarpa

maj-juni

Free 1993
+++

+

Christensen
1999, 2007

+++

Jensen 2008

Free 1993
McGregor 1976

Sortfrugtet
surbær

Rosaceae

insektbestøvning
ikke påkrævet

Lise Hansted
+++
KU-Life, Jordbrug og Økologi
(pers. comm.)

4-5 bifamilier/ha
(Anon. 2001,
McGregor 1976))
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Kvæde

Cydonia oblonga Rosaceae

maj

Jordbær

Fragaria ananas- Rosaceae
sa

juni-juli

sortsafhængigt

ja (+)

McGregor 1976 [+]

[+]

McGregor 1976

ja (+)

Delaplane &
Mayer 2000

++

Christensen
1999, 2007

10-70% af
udbyttet tilskrives honningbier; giver bedre bærkvalitet

+

Høvsgaard 2007
Klug-Andersen
1987

Delaplane &
Mayer 2000

Rahbek Pedersen et al. 2009
Svendsen 2007a

10-25 bifamilier/ha (antallet
er så højt fordi
man antager, at
oplandets afgrøder kan trække
bierne væk)
(Høvsgaard
2007);
mindst 2 bifamilier/ha (Korsgaard 2010)

Kirsebær

Prunus cerasus

Rosaceae

maj-juni

sortsafhængigt

ja (+)

Delaplane &
40% af udbyttet Mayer 2000
tilskrives hon- Klug-Andersen
ningbier
1987

+++

+++

Christensen
1999, 2007

2-10
bifamilier/ha
(Svendsen
2007a,
McGregor 1976)

+++

+++

Christensen
1999, 2007

4-5 bifamilier/ha
(Anon. 2011a)

++

+

Jensen 2008

+++

Christensen
1999. 2007

Rahbek Pedersen et al. 2009
Blomme

Prunus domestica Rosaceae

maj

sortsafhængigt

ja (+)

Delaplane &
50% af udbyttet Mayer 2000
tilskrives hon- Klug-Andersen
ningbier
1987
Rahbek Pedersen et al. 2009

Hyben

Rosa sp.

Brombær

Rubus fruticosus Rosaceae

46

Rosaceae

juni-juli
juli-august

ja (+)
sortsafhængigt

ja

Roulston et al.
2000

Delaplane &
+++
Bedre frugtkva- Mayer 2000
litet og evt. øget McGregor 1976
udbytte

Hindbær

Rubus idaeus

Rosaceae

juni-juli

sortsafhængigt

ja (+)

Delaplane &

+++

++

Mayer 2000
25-45% af
udbyttet tilskri- Klug-Andersen
ves honningbier 1987
Rahbek Pedersen et al. 2009
Pil

Salix sp.

Salicaceae

marts-maj

ja (+)

Kartoffel

Solanum tuberosum

Solanaceae

juni-oktober

Formeres mest
vegetativt. Modstridende oplysninger om bestøvning – nogle
anfører vindbestøvning som det
primære; andre
anfører bestøvning med humlebier og enlige bier

Delaplane &
Mayer 2000

+++

Formeres mest
vegetativt
Delaplane &
Mayer 2000

Christensen
1999, 2007

+++

1-2 bifamilier/ha
((McGregor
1976))

Christensen
1999, 2007
Tolstrup et al.
2003

Free 1993
Tolstrup et al.
2003

Sorteret alfabetisk efter familie. (*) De anførte bestøvningsbehov er ofte baseret på erfaring eller forsøg i mindre skala. Bestøvningsbehov gælder ikke
nødvendigvis under danske klimaforhold / for nuværende danske sorter. +, ++ og +++ angiver værdien af pollen og nektar for honningbier. Tegn i []
angiver at værdien ikke kan kvantificeres.
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