
 

Så blomsterstriber  
- og give bierne føde uden for afgrødernes blomstring 

Blomsterstriber hjælper de bestøvende insekter 

med føde i de perioder, hvor den blomstrende 

afgrøde ikke blomstrer, hvis den sammensættes 

af blomster, der blomstrer før og efter afgrødens 

blomstring, så der er føde gennem hele biernes 

flyveperiode. Det kan være afgørende for mange 

vilde bier og andre insekters mulighed for at 

gennemføre deres livscyklus i landbrugsområder, 

og det kan sikre at honningbierne ikke behøver 

blive flyttet bort, på grund af manglende pollen i 

området.  

Humlebier og nogle enlige bier kan i mange 

afgrøder være meget effektive bestøvere. 

Undersøgelser har vist, at i f.eks. jordbær og 

frugtplantager får man en bedre bestøvning, når 

blomsterne besøges af flere forskellige arter af 

bier. 

 

Hvor skal de placeres 

Blomsterstriberne placeres med fordel langs med 

bestående naturelementer, hegn, gærder, 

småbiotoper og vejkanter. De kommer derved til 

at begrænse risikoen for sprøjtning og gødskning 

af naturområderne, og der sikres redepladser til 

humlebier og enlige bier uden for 

omdriftsarealerne. På store marker kan der 

lægges blomsterstriber ude i marken, især for at 

tiltrække humlebier og honningbier ud i arealet. 

Blomsterstriber kan kombineres med 

barjordsstriber og insektvolde. De må tilsammen 

højst være 10 meter brede og de må i alt højst 

udgøre 10% af omdriftsarealet.  

 

Hvad skal man så 

Plantevalget afhænger af forholdene og også af 

afgrøden. I frugtplantager er valget ret frit, så  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længe man tilstræber, at der attraktive blomster 

gennem hele sæsonen. Honningurt, hjulkrone, gul 

sennep, kornblomst og solsikke er nogle 

eksempler. Kløverarter, hvidkløver og rødkløver 

er gode til humlebierne og honningbier, men kan 

give problemer på gårde med frøavl af disse arter.   

 
Oliehør indgår i flere bivenlige frøblandinger. FotoRolf 

Tulstrup Theuerkauf. 

Værdi for landmanden  

Formålet med blomsterstriber er at give føde til de 

bestøvende insekter før og efter afgrødens 

blomstringstid, for at sikre livskraftige bestande af 

enlige bier, humlebier og honningbier.  

 

Værdi for biavleren 

Blomsterstriber kan medvirke til at sikre bierne 

føde i perioden før og efter afgrødens blomstring. 



 

Kurveblomster besøges af mange enlige bier, som 

specielt i jordbær og frugtplantager kan have stor 

værdi som bestøvere.  

Flere frøfirmaer tilbyder gode blandinger til 

forskellige formål.  

 

Hvordan skal de behandles 

For at få en sikker etablering af blomsterstriber, 

er det afgørende med et godt såbed. Ved lav 

udsædsmængde sikres lys og luft mellem 

planterne. Det tillader også fremspiring af frø fra 

den lokale frøpulje, redepladser til lærker og føde 

og tørrepladser til agerhøns.  

Det kan være en fordel såfremt blomsterstriben 

kan være flerårig. Slåning og eventuel let 

jordbehandling for at fremme frøspiring og 

blomstring bør ske uden for biernes aktive 

periode.  

 

Økonomien, udbytte for landmanden og 

frugtavleren 

Blomsterstriber på omdriftsarealer medfører ikke 

reduktion i arealstøtten såfremt reglerne 

overholdes. Se vejledning på Landbrugsstyrelsens 

hjemmeside. 

 

 
Blomsterstribe. Foto Palle Frejvald. 

Vildtstriber (blomsterstriber) har i engelske 

forsøg øget udbyttet på markerne. Ved at 

udlægge 8% af arealet til vildtstriber kunne det 

engelske forsøg påvise øget udbytte i omdriften 

på den øvrige del af marken, som følge af øget 

indsats fra nyttedyr i hvede, raps og hestebønner, 

samt øget bestøvning af raps og hestebønner.  

Forsøg i Jordbær har vist øget udbytte og bedre 

kvalitet af jordbær når blomsterne blev besøgt af 

flere arter af bier.  
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