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Vilde bier i Danmark

Hjælp bierne 
– de har brug for det!
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Bierne lider i det  
moderne landskab
Der er markant færre bier 
i dag end for blot få årtier 
siden. Det gælder både 
antal arter og antal bier. 
Eksperter regner med at 
måske halvdelen af de 
288 arter, der er fundet i 
Danmark, er under kraftigt 
pres og truet af udryddelse. 
12 af 29 arter af humle
bier i Danmark er truede, 
dvs. 41%. Forekomst og 
bevaringsstatus er endnu 
ikke opgjort for de øvrige 
258 arter af bier i Danmark, 
men meget tyder på, at en 
stor del af arterne er svun
det kraftigt ind og i risiko 
for helt at forsvinde fra den 
danske natur. 

Bier mangler føde  
og levesteder
Leveforholdene i kultur
landskabet er blevet 
markant forringet de 
seneste årtier. Særligt 
har intensiveringen af 
landbruget betydet, at en 
masse levesteder for bier er 
forsvundet. Mange gamle 
diger er fjernet og levende 
hegn er fældet, uden at nye 
er kommet til. Markhjørner 
er opdyrket, brakarealer er 
forsvundet, og grøftekan
terne bliver smallere. I 
byerne er der masser af  
arealer med kortklippet 

græs, som blot er grønne 
ørkener for bier og sommer
fugle mv. 
Det åbne landbrugsland 
og byområderne mangler 
blomster og uforstyrrede 
steder, hvor bierne kan 
finde føde og bygge deres 
reder. 

Bier og pesticider
Meget tyder på, at nogle 
af de mest anvendte pes
ticider verden over, nemlig 
de såkaldte neonikotinoi
der, er mere skadelige 
for bier end forventet. 
Midlerne mistænkes for at 
forringe biernes orient
eringsevne og kapacitet 
for fødesøgning. Begge 
dele fører til, at bierne 
producerer færre afkom. 
Ukrudtsmidler dræber 
mange blomsterplanter og 
dermed biernes fødekilde. 

Bier mod bier
Honningbifamilier tæller 
om sommeren i titusindvis 
af bier, og kan udgøre en 
hård konkurrence til mange 
enlige bier om fødekil
derne. Honningbierne fly
ver langt og er gode til at 
kommunikere, mens små 
enlige bier oftest blot flyver 
få hundrede meter omkring 
redestedet og derfor er helt 
afhængige af blomsterne i 
redens nærhed.



www.vildebieri.dk

Hjælp bierne  
– gør noget!
 
Plant for bierne: Frugtbuske og 
frugttræer, blomstrende stauder, 
enårige blomster. Bland kløverfrø i 
græsblandingen, når du anlægger ny 
græsplæne. Skab en blomsterhave 
med blomster hele sommerhalvåret.

Undlad anvendelse af pesticider – og 
begræns bekæmpelsen af ukrudt. 
Husk: Mælkebøtten er en fortrinlig 
blomst til bier.

Som haveejer kan du omlægge noget 
af græsplænen til blomsterbed med 
mange forskellige slags blomster. 
Og sørg også for at have uforstyrre
de steder i haven, hvor bierne kan 
bygge deres reder – det kan være 
en bar plet jord eller et område med 
langt græs. Insekthoteller er også en 
mulighed for bolighjælp.

På store græsplæner og udearealer 
omkring bygninger er det oplagt at 
gøre noget for bierne. Der er masser 
af plads, som kan udnyttes til øer 
med blomsterbede og områder med 
små lunde af blomstrende buske og 
træer.

Begræns antallet af bistader, hvis der 
kun er få blomster i et område – eller 
hvis området har stor naturværdi.

Vent med at klippe grøftekanterne 
og vejrabatterne til blomsterne har 
blomstret.
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Vilde bier i Danmark er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe bedre 
levevilkår for vilde bier i Danmark samt styrke den folkelige interesse for vilde bier. 
Vilde bier i Danmark samarbejder med andre grønne organisationer, myndigheder og 
virksomheder til gavn for Danmarks vilde bier. Hvis du har lyst til at være med, så klik 
ind på www.vildebieri.dk, hvor du også kan læse mere om Danmarks vilde bier. 
Du kan kontakte os på info@vildebieri.dk eller på tlf. 9386 1223.

Bier har eksisteret i længere tid end mennesket. Det menes at bierne som selvstæn
dig gruppe er opstået for mere end 40 millioner år siden. Og i denne lange periode er 
mangfoldigheden af vilde bier og blomster udviklet sideløbende og i samspil. Bierne 
er tilpasset blomsterne, og omvendt. 

De vilde biers og de vilde blomsters indbyrdes afhængighed er grundlaget for en 
meget stor del af naturen og dens mangfoldighed. Hvis blomsterne forsvinder, dør 
bierne. Hvis bierne er væk, sætter blomsterne ikke frø og frugt, og så forsvinder de 
også. Naturen og dens blomster kan ikke undvære bierne.


