
 

 

 

Strategi for vilde bestøvende insekter i Danmark 

Et centralt element i den kommende natur- og biodiversitetpakke bør være en bestøverstrategi1. Det vil 

sige en plan for, hvordan der skabes bedre og langt mere urørt og semiurørt natur for en stor gruppe af 

vilde insekter, der lever af og bestøver vilde blomster. Bestøverstrategien bør overordnet sigte på følgende: 

1. Skab et Danmark, der giver plads og føde til vilde bier og andre blomsterelskende insekter 

2. Beskyt de truede arters levesteder langt bedre – offentlige såvel som private områder 

3. Skab mere vild natur i kulturlandskabet – brug EU-ordningernes muligheder 

4. Øg overvågning og kortlægning af vilde insekter i naturen 

5. Inddrag offentligheden i realisering af bestøverplanen - uddan børn og unge til at skabe en verden 

for insekter. 

 

Strategiens mål skal være bevarelse af størst mulig biodiversitet blandt insekterne og de blomster de lever 

af.  

En række af vores nabolande har inden for de seneste år udarbejdet og implementeret bestøverstrategier, 

hvorfra mange gode ideer og anbefalinger kan inspirere og ”kopieres” direkte. Det er med andre ord let at 

komme i gang, ligesom der kan høstes af de erfaringer, som de pågældende lande har gjort sig indtil nu. 

 

Vilde bestøvende insekter er vitale for funktionen af økosystemer i naturen. Størsteparten af de vilde 

blomster er mere eller mindre anhængige af insektbestøvning, og den store diversitet blandt blomsterne er 

betinget af en ligeledes stor diversitet i faunaen af bestøvende insekter, primært vilde bier.  

Dyr og fugle, der lever af de insektbestøvede planter eller deres frø/frugt, er helt afhængige af det 

”arbejde”, de bestøvende insekter udretter. 

De vilde bestøvere er tillige uundværlige i produktionen af en række forskellige fødevarer, især frugt, bær og 

grøntsager, men også afgrøder som rød- og hvidkløver skal bestøves af insekter for at sætte frø. Også andre 

afgrøder, eksempelvis raps, har gavn af, at blomsterne besøges af en mangfoldighed af forskellige arter af 

insekter. 
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Vilde Bier i Danmark 

 

                                                 
1 Regeringen har den 22. november 2019 meldt ud, at en ”Ny national bestøverstrategi skal beskytte bier bedre”. 


