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Opfordring om etablering af en dansk bestøverstrategi 
Kære Lea Wermelin 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Biavlerforening skal hermed 
opfordre dig til, at du sætter dig i spidsen for et bredt samarbejde mellem organisationer og myndigheder, 
om udarbejdelsen af en dansk bestøverstrategi. 
 
Omkring 80 % af dyrkede og vilde planter i Danmark, er mere eller mindre insektbestøvede. Insekterne som 
sikrer bestøvningen i Danmark, er i særdeleshed honningbier, humlebier og enlige bier, men også svirre-
fluer, humlefluer, dag- og natsommerfugle og hvepse, bidrager til bestøvningen. Bestøvning sikrer god 
frøsætning og formering af planterne. Mangelfuld bestøvning kan derimod, føre til reduceret udbytte for 
visse landbrugsafgrøder, samt mindre frø- og frugtsætning i naturen, hvilket også giver mindre føde til den 
vilde fauna.  
 
Desværre viser flere undersøgelser at insekterne er pressede. Tyske undersøgelser har vist en nedgang i 
mængden af flyvende insekter på 75% gennem de seneste 27 år. I Danmark er 3 humlebiarter uddøde, og 9 
arter er kritisk truede af udryddelse. Situationen for de enlige bier er ukendt, da vi stadig mangler en rødlis-
tevurdering. Endvidere registreres nogle år vintertab på op til 20 % blandt honningbierne. 
 
For at sikre, at der også fremover er bestøvere til gavn for både fødevareerhvervet, naturen og biodiver-
siteten er vi enige om, at der er behov for at igangsætte et bredt samarbejde, hvor organisationer og 
offentlige myndigheder i fællesskab identificerer behov og initiativer. Et sådant samarbejde vil kunne 
understøtte en bred forankring af arbejdet og en inddragelse af eksisterende initiativer, samtidig med, at 
der også kan iværksættes nye tiltag, der sikrer bestøverne og bestøvningen i Danmark. 
 
I 2016 underskrev Danmark “Coalition of the Willing on Pollinators”, og forpligtede sig dermed til at udvikle, 
facilitere og implementere en national strategi for at beskytte bestøvere. I juni 2018 vedtog Europakom-
missionen EU’s “Initiative on pollinators”, der opstiller forventninger til EU og medlemsstaterne om at 
modvirke bestøvernes tilbagegang.  
 
På denne baggrund og med henvisning til vedlagte bilag imødeser vi fra Danmarks Naturfredningsforening, 
Danmarks Biavlerforening og Landbrug & Fødevarer en videre dialog omkring etablering af en dansk bestø-
verstrategi, ligesom vi står til rådighed i tilfælde af spørgsmål. 
 
 
Med venlig hilsen    
 
 
Maria Reumert Gjerding   Arne T. Henriksen Thor Gunnar Kofoed 
Præsident    Formand  Viceformand  
Danmarks Naturfredningsforening  Danmarks Biavlerforening Landbrug & Fødevarer 
 
 
Bilag: Udvikling af national bestøver strategi 



        
 

Den 8. oktober 2019 

 
Bilag: Udvikling af national bestøver strategi 
Danmark har forpligtet sig. Danmark har behovet. Danmark har aktørerne, som kan medvirke. Særligt det 
sidste er vigtigt for en bred forankring og understøttelse af strategien, der kan sikre de mange initiativer der 
er nødvendige for at forbedre forholdene for bestøvere i Danmark.  
 
I de senere år har flere lande - herunder USA, Frankrig, England, Irland og Norge - vedtaget nationale 
bestøverstrategier. Disse strategier er alle vedtaget på nationalt plan og involverer en lang række 
interessenter, som på forskellig vis har forpligtiget sig til at arbejde for bedre forhold for alle bestøvere.   
Det vil være naturligt at lade de internationale erfaringer danne inspirationsgrundlag for den videre proces i 
Danmark. Det er vigtigt at slå fast, at en bestøverstrategi ikke blot skal være en udredning, men skal være 
handlingsorienteret og føre til konkrete forbedringer. Derfor anbefaler vi at der igangsættes et arbejde med 
etablering af en bestøverstrategi med følgende elementer: 
 
Forskning og monitering 
Det er vigtigt at blive klogere på problemernes omfang, og på hvor og hvordan der bedst kan sættes 
effektivt ind. Samtidig er det vigtigt at der løbende monitoreres for hvordan udviklingen forløber, for at 
sikre at ressourcerne sættes ind, hvor det giver mest effekt. Der er allerede gode erfaringer med at 
inddrage den almindelige dansker i at indrapportere flora og fauna. Det er oplagt at udnytte og udbygge 
dette til at skabe inddragelse og samtidig indsamle information om forholdene i Danmark. 
 
Viden og formidling 
Danskerne skal forstå vigtigheden af vores bestøvere. De skal glædes over oplevelser med bestøverne og de 
skal selv være med til at beskytte bestøverne. Bestøvernes rolle i økosystemet skal indarbejdes som et fast 
element i undervisningen, lige fra de yngste klasser til ungdomsuddannelserne, herunder også de grønne 
uddannelser, som blandt andet omfatter landbrugsuddannelserne og medarbejdere i naturforvaltningerne. 
Derudover skal formidling om bestøverne være til stede i dagligdagen, såvel i medierne som i 
folkeoplysningen. 
 
Levesteder og fødegrundlag 
De væsentligste udfordringer for bestøverne er manglen på levesteder og føde. Alt fra haveejere og 
biavlere, til landmænd og kommuner skal have incitament til at medvirke i skabelsen af et mere varieret 
landskab med blomstrende planter, som sikrer en kombination af levesteder og fødegrundlag for 
insekterne. Uhensigtsmæssig dansk lovgivning og EU-regulering skal udredes for at sikre fødegrundlag og 
levesteder. 
 
Foranstaltninger til beskyttelse 
Elementer i vores dagligdag, som direkte skader bestøverne skal håndteres på en måde, så de negative 
effekter minimeres. Vi skal nedbringe følgerne af brugen af pesticider for bestøvere og vi skal undgå 
uhensigtsmæssig pleje af områder, der kan give fødegrundlag og levesteder til bestøverne. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Biavlerforening og Landbrug & Fødevarer ønsker at gå foran i 
et bredt samarbejde, hvor vi sammen med offentlige myndigheder og organisationer, identificerer behov 
og initiativer. Det er essentielt at alle deltagende organisationer forpligtiger sig og at alle aktiviteter og 
initiativer forankres hos de ansvarlige aktører. Bestøverstrategien bør inddrage eksisterende initiativer, 
men samtidig også iværksætte en bred vifte af nye tiltag til gavn for bestøverne og bestøvningen i 
Danmark. 
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