
 

 

 

Vil du så en blomstereng langs åkerkanten?  
 

Humler og bier har det vanskelig, og mange arter har gått kraftig tilbake. 
Steinssletta kulturlandskap ønsker å bedre levevilkårene for pollinerende 
insekter ved å etablere blomsterarealer i tilknytning til åkerkant, veger, 
vendeteiger mm. I 2014 har vi en prøveordning med tilskudd på kr. 800,-/daa 
på arealer hvor det legges til rette for blomstereng på fulldyrka jord. 
 
Nedgangen i antallet humler og bier skyldes mange ting, men noe av årsakene kan være 
sprøyting, færre blomsterplanter med pollen/nektar, ensidig kornproduksjon og ulike 
sykdommer og parasitter. I 2013 ble det sådd et lite felt med honningurt på Steinssletta for å 
bedre jordstrukturen. Vi så at dette hadde positiv effekt for pollinerende insekter og ønsker 
at det etableres flere slike enger utover Steinssletta.  

 

 
 
For å skape litt mer mangfold kan du så en pionerblanding med både honningurt, kløver og 
vikke langs åkerkanten. Denne blandingen blomstrer gjennom hele sommeren og langt utpå 
høsten, slik at humlene får spise seg opp før vinteren. 

 

 
 
Arbeidsutvalget har avsatt midler (kr. 200 000,-) til å så «blomstereng» langs jordekanten, 
mot veien eller på vendeteigene. Det vil skape liv, pynte opp og gjøre livet lettere for humler 
og bier. Ekspertenes råd er å så en stripe på minimum 3-6 m langs jordet med 
pionerblanding, honningurt eller kløver. Blomstereng tåler kjøring med traktor, men må ikke 
sprøytes eller slås før insektene slutter med sitt trekk på blomster, dvs. tidligst i oktober. 
 
Blomsterenga kan sås til enten for hånd eller med såmaskin. Kanskje du kan samarbeide med 
naboen?  
 

Honningurt på Steinssletta 

Rødkløver med humle på Steinssletta 



 

 

 
Hvordan søker jeg? 

Fyll ut vedlagte skjema og marker areal på kart. Skjema og kart sender du til: 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss eller epost 
til: postmottak@ringerike.kommune.no  
 
Søknadsfrist: Senest innen 20. april – send gjerne før! 
 
Når kan jeg forvente å få svar på om jeg får tilskudd? Vi forsøker å gi fortløpende 
tilbakemelding slik at du veit dette før våronna. Her er det førstemann til mølla. Jo, fortere 
du sender inn søknad, jo fortere vil du også få svar. 
Får jeg såfrø eller må jeg kjøpe dette selv? Når du har fått svar på søknaden din så kan du 
hente såfrø hos Jan Fredrik Hornemann på Stein gård. 
Når skal arealet sås? Arealet kan sås til når som helst, men senest innen utgangen av juni.  
Er det et minsteareal på disse blomsterengene? Nei, i utgangspunktet ikke, så lenge feltet 
er minimum 3-6 meter bredt. Det er heller ingen maksstørrelse.  
Kan blomsterenga slås? Ja, den kan slås, men ikke før i oktober. Vi ønsker imidlertid at den 
får stå i fred til våren igjen. Steinssletta kulturlandskap har beitepusser som kan brukes for å 
slå, dersom du ikke selv har egnet redskap.  
Vil det være noen oppfølging av disse blomsterengene underveis i sesongen? Ja, vi vil følge 
med utviklingen og forsøke å registrere hvilken effekt slike blomsterfelt har for pollinerende 
insekter på Steinssletta. 
Når utbetales tilskuddet? Tilskuddet utbetales etter endt sesong. Vi satser på å kunne 
utbetale dette senest innen 15. november 2014.  
Kan jeg fortsette å ha blomstereng på det samme arealet til neste år. Vil jeg få tilskudd på 
800 kr/daa også dette året? Vi synes det er kjempefint om du vil ha blomstereng på dette 
arealet i 2015 også, men tør ikke love at vi kan gi tilskudd. Kommende års bevilgninger vil og 
være viktige. Imidlertid er det avsatt en stor pott. Dersom vi har midler tilgjengelig vil vi 
kunne overføre midler til neste år. Da kan vi utbetale tilskudd også i 2015. Dette vil vi vite 
mer om i løpet av sommeren 2014 når vi vet hvor mange som blir med på denne ordningen. 
Får jeg Steinssletta tilskudd på kr. 800 og vanlig produksjonstilskudd i tillegg? Nei, satsen 
på kr. 800 er en kompensasjon for at det ikke er noen avling på arealet. Når det ikke er en 
høstbar avling på arealet så er det heller ikke berettiget produksjonstilskudd. Med andre 
ord: det arealet som du sår blomstereng på kan du ikke søke om vanlig jordbrukstilskudd for. 
 

 

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe! 
 
Jan Fredrik Hornemann (leder for grunneierutvalget) 
tlf: 926 60 200 
 
Thor Gunnar Lie (Landbrukskontoret for Ringerike og Hole) 
tlf: 32 11 75 62 
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