
Forslag til natur- og biodiversitetspakken
Miljø- og Fødevareministeriet oplyste i pressemeddelelsen udsendt den 22. november 2019, at den danske 
nationale bestøverstrategi vil indgå i den kommende natur- og biodiversitetspakke. Vildebier.dk fokuserer 
derfor i forslaget på vores kærneområde, det vil sige bevaring og beskyttelse af vilde bier og andre 
bestøvere. 

Vi håber, at inkludering af den nationale bestøverstrategi i regeringens natur- og biodiversitetspakke, ikke 
svækker udviklingen af bestøverstrategien og dens indsatser.

Vi ser frem til en samlet dansk strategi for alle bestøvende insekter, heriblandt de vilde bier, i stedet for som
hidtil udelukkende en biavlsstrategi. 

Men det er vigtigt med en tydeligt afgrænsning og skelnen mellem de vilde og de opdrættede bestøvere, 
herunder bier, da konkurrence om føderessourcer og redepladser, spredning af sygdomme og parasitter 
samt genetisk forurening af de hjemmehørende arter regnes til de faktorer, der påvirker de vilde bi-
populationer i negativ retning. 

Kilde: IPBES (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production.



De væsentligste trusler er imidlertid mangel på egnede fødeemner og redepladser i naturen som følge af 
landbrugets strukturudvikling og intensivering af driften samt anvendelse af pesticider og andre kemiske 
midler i landbruget. Dertil kommer anden forurening, udvikling af infrastruktur, klimaforandringer og 
spredning af invasive arter. 

Beskyttelse af de vilde bestøvere møder også en række barrierer, hvor den utilstrækkelige viden om vilde 
biers udbredelse og levevis, er blandt dem, der vejer tungest. 

Vildebier.dk peger hermed på følgende indsatser, som vi gerne ser medtaget i den kommende natur- og 
biodiversitetspakke og den nye danske nationale bestøverstrategi:

Overordnet ang. natur- og biodiversitetspakken
Udlægge store sammenhængende naturområder
Indføre naturzoner i planloven
Overføre en større del af EU-støtten til naturformål. EU støtteordninger bør målrettes, så de 
understøtter og fremmer biodiversiteten
Fritage privatejede naturarealer for ejendomsskatter

Overblik over status og udviklingstrend for bestøvende insekter
Uddanne flere systematikere og udvikle simple identifikationsnøgler for bestøvere
Kortlæge lysåben §3-beskyttet natur, som er en af vigtigste områder for biodiversiteten
Kortlæge vilde bestøveres levesteder og eksisterende flerårige fødekilder
Monitere bestøvende insekter i forskellige naturtyper og økosystemer
Monitere udviklingstrenden for de bestøvende arter

Bevaring og beskyttelse af bestøvere 
Igangsætte beskyttelse af alle bestøvende insekter og især de arter, der er rødlistet som truede
Støtte etableringen af bufferzoner rundt om konventionelt dyrkede marker for at begrænse 
pesticidernes skadevirkninger
Igangsætte beskyttelsen af småhabitater med sjældne arter eller betydelige bestande af bier

Beskytte eksisterende levesteder og sikre småbiotoper med de enlige biers og humlebiernes 
redepladser mod ødelæggelse, herunder beskyttelse af hegn og markskel  
Friholde lysåbne naturarealer for tilplantning med “klima-skove”
Forhindre yderligere opsplitning af levesteder via stop for sammenlægninger af landbrugsarealer
Fremme høslæt og græsning på tilgroede lokaliteter samt høslæt på skiftende korte strækninger 
langs vejkanter og skrænter, så den iboende frøbank af blomstrende urter får mulighed for at spire 
Støtte projekter omkring indsamling, udbredelse og certificering af de lokalt forekommende planter

Information og oplysning om vilde bier og andre bestøvende insekter 
og deres levevis

Undervise naturvejledere samt landbrugs- og vildtkonsulenter vedr. beskyttelse af vilde bestøvere 
Indarbejde beskyttelse af de bestøvende insekter i forvaltningsplaner og plejemanualer for de 
relevante naturtyper
Udarbejde vejledninger til lodsejerne og udgive pjecer omtalende beskyttelse af bestøvere 
i forskellige habitater

http://vildebier.dk/trusler-udfordringer/barrierer-for-beskyttelsen/


Lokale tiltag for bestøvende insekter
Involvere lokale samfund i beskyttelse af de vilde bestøvere 
Yde økonomisk støtte til lokale projekter og initiativer, der gavner de bestøvende insekter, samt til 
lokale formidlingsprojekter rettet mod børn og unge, f.eks. insektvenlige skolehavehaver

Vildebier.dk står gerne til rådighed med yderligere input og ser frem til videre dialog omkring udformning og
implementering af den nye danske bestøverstrategi.

Med venlig hilsen 
Maria Gram-Jensen 
/Vildebier.dk


