Kartlegging av humler med mer i
blomsterfelt på Steinssletta i
Hole i Buskerud (Viken) 16. juli
og 15. august 2019
Roald Bengtson

Rapport, 5. februar 2020

Publikasjonens referanse

Bengtson, R. 2020. Kartlegging av humler med mer i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i
Buskerud (Viken) 16. juli og 15. august 2019. Rapport, 5. februar 2020. 26 s.
Ekstrakt
Roald Bengtson utførte på oppdrag for UKL Steinssletta og Fylkesmannen i Oslo og Viken
kartlegging av primært humler på tre blomsterfelt sådd med pionerblanding på
Steinssletta i Hole kommune i Buskerud (Viken) 16. juli og 15. august 2019. Det gjaldt et
felt ved Selteveien/Seltebekken med mye honningurt og et felt på Bjørke med mest vikke
16. juli, samt et glissent felt med honningurt, vikke og blodkløver på Lore 15. august.
Seks arter av humler og fire arter av dagsommerfugler ble påvist ved
Selteveien/Seltebekken. Seks arter av humler og tre arter av dagsommerfugler på
Bjørke. Syv arter av humler og seks arter av dagsommerfugler på Lore (Søndre Lohre). I
tillegg blant annet honningbie og blomsterfluer på de tre feltene. Det er undersøkt slike
blomsterfelt i samme trakter årlig fra og med 2014 – men både steder, samt antall og
størrelse angående blomsterfelt har ofte variert fra år til år. I dette notatet er
hovedsakelig resultatene for 2019 framstilt og drøftet. En sammenligning av ulike felt og
«samme felt» fra år til år har av ulike grunner mindre for seg. Undersøkelsene årlig i
perioden 2014–2019 har vist at forekomsten av humler på Steinssletta i disse
blomsterfeltene antagelig er noenlunde lik fra år til år og fra sted til sted hvis det justeres
for visse faktorer som bør tas hensyn til under sammenligningene. Eksempler på slike er
dato og klokkeslett for undersøkelsene og varigheten av dem, feltenes størrelse og
plassering, samt blomstring og værforhold. Sterkt avvikende år med henblikk på
naturlige variasjoner kan inntreffe. Sesongen i 2018 bød på uvanlige forhold med intens
varme og tørke som varte i rundt tre måneder fra omtrent 10. mai, etter en sen vår.
Dette påvirket utvilsomt også 2019-sesongen, som ikke ble så bra. I 2019 var det
dessuten frostnetter tidlig i mai i flere områder, og kanskje også på Steinssletta.
Undersøkelser av blomsterfelt på Steinssletta årlig siden 2014 har resultert i 19 arter av
humler, 16 arter av dagsommerfugler (tre nye i 2019) og 19 arter av blomsterfluer, samt
en del andre insekter (som godt med honningbie). Det kan bli en rekke sådde
blomsterfelt på Steinssletta også i 2020, og det er mulig at undersøkelsene fortsetter.
Nøkkelord
Hole kommune i Buskerud (Viken)
Selteveien, Bjørke og Lore på Steinssletta
Blomsterfelt sådd med pionerblanding (blant annet honningurt)
Humler, honningbie, dagsommerfugler og blomsterfluer
Feltarbeid 16. juli og 15. august 2019
Forsidefoto: Langs Selteveien/Seltebekken i Hole den 16. juli 2019. Mye honningurt, og
også godt med høstraps og åkerugresset balderbrå i blomst. Foto: Roald Bengtson.
Oppdraget er utført av: Roald Bengtson (privat).
Oppdragsgiver: UKL Steinssletta og Fylkesmannen i Oslo og Viken, landbruks- og
miljøvernavdelingen.
Kontakte oppdragstaker: Roald Bengtson, Minister Ditleffs vei 5 C, 0862 Oslo
E-post: r-bengts@online.no Telefon: 22 18 13 98

Innledning
Dette var som tidligere år fra og med 2014 et oppdrag for UKL Steinssletta og
Fylkesmannen i Oslo og Viken (tidligere for Fylkesmannen i Buskerud),
landbruks- og miljøvernavdelingen, med seniorrådgiver Åsmund Tysse som
kontaktperson.
Oppdraget i 2019 var en oppfølging av oppdrag av samme type utført på
Steinssletta i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Se rapportene Bengtson og
Olsen (2014) og Bengtson (2016a, 2017a, 2018, 2019) for mer informasjon om
Steinssletta og undersøkelsene, inklusive feltresultater og drøftinger fra den
gang. Noe er imidlertid gjentatt i denne rapporten.
Steinssletta ligger mellom Steinsfjorden i øst og Tyrifjorden/Storelva i vest, og er
fordelt på kommunene Hole og Ringerike i Buskerud (våre undersøkelser bare i
Hole-delen). Godt klima, kalkrik berggrunn og omliggende elver, innsjøer,
våtmark og skog gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv på og rundt
flatbygdene der. De biologisk mest interessante områdene er små tørrbakker,
tidligere beiter, veikanter og områdene i og rundt fangdammene.
Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med
dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap. Aktivt jordbruk
er en forutsetning for videre ivaretakelse av dette. Store deler av området er
fulldyrket areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker. I tillegg er det
noe husdyrhold.
Disse entomologiske undersøkelsene er en del av samarbeidet Økologisk
foregangsfylkesprosjekt «Levende Matjord». Involverte er Fylkesmannen i Oslo
og Viken, Landbrukskontoret i Ringerike/Hole, Arbeidsutvalget for UKL
Steinssletta, samt grunneiere og bønder.
I 2013 ble det sådd et lite felt med honningurt på Steinssletta for å forbedre
jordstrukturen. Det ble observert at dette i tillegg hadde positiv effekt på pollinerende insekter, og derfor var det et ønske om å etablere flere blomsterenger.
I 2014 var det en prøveordning med tilskudd på 800 kroner per dekar på arealer
hvor det ble lagt til rette for blomstereng på fulldyrket jord langs åkerkanter,
veier og på vendeteiger (ytterkanter av åkre) med mer. Det skulle følgelig være
blomster i stedet for korn akkurat på disse arealene. Såing skulle foregå senest
innen utgangen av juni. En eventuell slått skulle ikke skje før i oktober, men det
mest ønskelige var snarere at feltene fikk stå urørt fram til våren igjen slik at det
skulle bli blomstring på dem av seg selv også i 2015.
I 2014 ble det sådd honningurt, lodnevikke/vintervikke, blodkløver, hvitkløver
(ikke benyttet etter 2014) og raigras på 17 felt av størrelse fra rundt et dekar og
opp til 42 dekar – totalt rundt 145 dekar fordelt på 11 grunneiere. I 2015 var det
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totalt 90 dekar fordelt på 18 felt og 13 grunneiere, men rundt 140 dekar hvis
også felt uten tilskudd inkluderes. I 2016 var det i underkant av 80 dekar. I 2017
ble det utbetalt tilskudd til 45 dekar. I 2018 ble det gitt tilskudd til 70 dekar,
fordelt på seks grunneiere. I 2019 hele 175 dekar med blomsterfelt, og rekord.
Såingen av blomsterfelt er ment å forbedre jordstrukturen og samtidig tiltrekke
seg pollinatorer (hovedsakelig humler og honningbie). Blomsterfeltene er
dessuten et vakkert syn. En såkalt pionerblanding består i utgangspunktet av
følgende (så-mengde oppgitt i kg/dekar): lodnevikke/vintervikke (2 kg), blodkløver (0,5 kg), honningurt (0,5 kg) og ettårig raigras (1,0 kg).
I 2014 og 2015 ble det brukt såfrø direkte fra Strand Unikorn, men i 2016 frø
kjøpt fra Felleskjøpet (produsert av Strand Unikorn). Av frykt for at det kunne
være hønsehirse i blandingen fra Strand Unikorn, ble blandingen (lik til 2014 og
2015) i 2017 levert direkte fra Felleskjøpet – og også direkte fra Felleskjøpet i
2018, mens det i 2019 også ble brukt mye frø som var igjen fra 2018.
2014, 2015 og 2017: raigras/Mondora (20 %), grønnkløver/blodkløver (15 %),
grønnkløver/jordkløver (3 %), vikke/lodnevikke (44 %) og honningurt/Balo (18 %).
2016: raigras/Macho (20 %), blodkløver/Kardinal (15 %), jordkløver/Denmark (3 %),
vintervikke/Vilana (44 %) og honningurt/Lisette (18 %).
2018 og 2019: raigras / Turgo Paib (20 %), grønnkløver/blodkløver (15 %),
vikke/lodnevikke (45 %) og honningurt/BeeHappy (20 %).

Oppdragene til undertegnede, årlig i perioden 2014–2019, har dreid seg om
kartlegging av fortrinnsvis humler på disse blomsterfeltene. Feltarbeidet utføres
ved å stå og gå rundt med sommerfuglhåv i gjerne flere timer pr. felt.
Følgende personer takkes: Åsmund Tysse for et interessant oppdrag og godt
samarbeid nok en gang. Henrik Hornemann, Hans Bjella Bjørke, samt Tone
Fuglerud og Frode Edvardsen, for at de lot hvert sitt blomsterfelt undersøkes.
Frode Edvardsen (Søndre Lohre), Henrik Hornemann (Selteveien/Seltebekken)
og Hans Bjella Bjørke (Bjørke) for diverse opplysninger. Jan Fredrik Hornemann
for diverse informasjon. Tore Randulff Nielsen for sjekk/bestemmelse av en
rekke blomsterfluer. Kjell Magne Olsen (BioFokus) for lupesjekk av en humle og
et øyenstikkerpar som ble tatt med. Jan Erik Røer for bestemmelse av
sommerfuglen gullfagerfly. Christian Steel (Sabima) for diverse hjelp.

Oslo, 5. februar 2020
Roald Bengtson
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Steinssletta kulturlandskap. Se tegnforklaringer øverst til venstre på kartet. Tre
blomsterfelt sådd med pionerblanding ble undersøkt i 2019, og de var noenlunde i
nærheten av tidligere undersøkte arealer. De tre undersøkte feltene er på kartet markert
med rødt og sorte prikker, samt at de er innrammet av sort strek.
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Resultater i 2019
To blomsterfelt ble undersøkt i 2018: ett på Lore (søndre Lohre) og ett på
Bjørke. Begge steder ble undersøkt av undertegnede også i 2017. I 2019 ble
følgende tre felt undersøkt: et med mest honningurt ved Selteveien/Seltebekken
16. juli, et med vikke på Bjørke 16. juli og et med honningurt, vikke og
blodkløver ved gården på Lore (søndre Lohre) 15. august.
Som vanlig ble også en del annet av insekter enn humler notert, og også noen få
fugler i eller ved blomsterfeltene. Koordinater ble notert og bilder tatt. Litt
generelt om blomsterfeltene og omgivelsene ble notert.
Arter det ikke står antall for ble det ofte sett kun ett eksemplar av. Det er ikke
tid til å titte nøyere på og notere hvert eneste insektindivid i et felt med mye liv.

Selteveien/Seltebekken 16. juli 2019
Meldt av yr.no for Vollgata-traktene i Hole kl. 12–20: 20–21 (18–22) grader
Celsius i skyggen, 5–6 (3–4) m/s vind fra N (NNØ) – avtagende vind utover
dagen og helt blått. Det ble nok noenlunde slik.
Stedvis mye av den problematiske fremmedplanten pastinakk på Steinssletta.
Jeg gikk til den innerste delen av det lange og smale feltet med honningurt
innenfor Selteveien og Seltebekken og langs åker med avblomstrede planter av
høstraps. Jeg startet registreringene der kl. 13.00, og avsluttet kl. 15.00.
Koordinater der jeg begynte innerst: 32V5712996663165.
Koordinater omtrent midt på lengden av feltet på ca. 2,5 dekar (omtrent 400 m
langt og rundt 6 m bredt): 32V5714216663231.
Koordinater der feltet sluttet ca. 50 meter før E16: 32V5716566663357.
Mye balderbrå og en del åkertistel og høstraps i blomst. Meldestokk.
Hveteåker på motsatt side av Selteveien.
Nesten alt av humler sett på honningurt. Mest av blomsterfluer på balderbrå.
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BILDE 1 Langs Selteveien/Seltebekken 16. juli 2019, mot E16.
Foto: Roald Bengtson.

BILDE 2 Langs Selteveien/Seltebekken 16. juli 2019.
Hann av lys jordhumle på honningurt. Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 3 Langs Selteveien/Seltebekken 16. juli 2019, mot E16.
Feltet hadde større mengder honningurt (sådd), balderbrå (åkerugress)
og høstraps fra tidligere åker. Foto: Roald Bengtson.

BILDE 4 Langs Selteveien/Seltebekken 16. juli 2019, fra E16-siden.
Foto: Roald Bengtson.
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Lys jordhumle Bombus lucorum hann fotografert
Mørk jordhumle Bombus terrestris hundrevis
Lundhumle Bombus soroeensis 2+
Trehumle Bombus hypnorum 3+ (minst én hann)
Markhumle Bombus pratorum 3+ (minst én hann)
Steinhumle Bombus lapidarius 5+ (ingen dronninger)
Honningbie Apis mellifera hundrevis av arbeidere
Rapssommerfugl Pieris napi 2+
Liten kålsommerfugl Pieris rapae 10+ (en hunn på åkertistel)
Flere hvite sommerfugler som høyst sannsynlig alltid var enten liten
kålsommerfugl eller rapssommerfugl ble ikke håvet og sjekket.
Tistelsommerfugl Vanessa cardui slitt på honningurt (storinvasjon av
sommerfuglen til deler av Norge i 2019)
Gullringvinge Aphantopus hyperantus 3+
Gammafly Autographa gamma 2+
Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata
Titusener av små blomsterfluer som må ha flydd inn sørfra utenfor Norge.
Antagelig flest av vanlig markblomsterflue Eupeodes corollae, og dernest
dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus og stor kulehaleflue
Sphaerophoria scripta. De tre nevnte blomsterflueartene ble også belagt (se
under).
Seks blomsterfluer tatt med på sprit, og senere gjennomgått av Tore R. Nielsen
(TRN):
Markblomsterflue Eupeodes corollae hann (bestemmelse bekreftet av TRN)
Glassvinget markblomsterflue Eupeodes lundbecki hann (bestemt av TRN)
Dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus hann (bestemmelse
bekreftet av TRN)
Stor kulehaleflue Sphaerophoria scripta hann (bestemmelse bekreftet av TRN)
Tangdroneflue Eristalinus aeneus hunn (bestemt av TRN)
Hvit glassvingeblomsterflue Scaeva pyrastri hann (bestemmelse bekreftet av
TRN)
Sanglerke Alauda arvensis (rødlistet som sårbar, VU) syngende like ved feltet
Grønnfink Chloris chloris like ved feltet
Gulspurv Emberiza citrinella (rødlistet som nær truet, NT) syngende like ved
feltet
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Bjørke 16. juli 2019
Meldt av yr.no for Vollgata-traktene i Hole kl. 12–20: 20–21 (18–22) grader
Celsius i skyggen, 5–6 (3–4) m/s vind fra N (NNØ) – avtagende vind utover
dagen og helt blått. Det ble nok noenlunde slik.
Snakket med Hans Bjella Bjørke og faren hans da jeg ankom en stund før kl. 17.
Koordinater for noenlunde midt i feltet: 32V5707356665227 (100 m radius).
Feltet var på rundt 12 dekar. Et annet felt/areal enn det undersøkt tidligere år.
Dette i 2019 lå i en skråning (se bilder).
Fire fotos ca. kl. 17.00: først nedover mot gressareal, deretter motsatt
(oppover), så mer mellom/mot gården/solen (SV) og til slutt motsatt av det.
Enorme mengder med vikke (lodnevikke/vintervikke) i blomst, og nesten ikke
noe annet av det som ble sådd i 2019 med unntak av raigras. Mye vikke hadde
overvintret fra 2018 og klarte seg ifølge Hans Bjella Bjørke godt. Han sådde ny
blomstereng (pionerblanding) i 2019, men lot vikke som hadde overvintret få
stå. Det som ble sådd i 2019 spiret imidlertid veldig dårlig, og da høyst
sannsynlig mest på grunn av kaldt og tørt vær i mai.
Stedvis godt med åkerugresset balderbrå og ganske bra med åkertistel – begge
disse plantene kan ta overhånd. Busker av den problematiske fremmedplanten
rødhyll i «nordenden». Den er i kategorien svært høy risiko for å skygge ut
stedegen vegetasjon (jf. Fremmedartslista 2018).
Generelt mye mindre liv der enn i blomsterfeltet ved Selteveien/Seltebekken,
men det kan ha betydd noe at Bjørke-feltet ble undersøkt senere på dagen.
Jeg registrerte der fra ca. kl. 17.00 til 18.35.
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BILDE 5 Bjørke 16. juli 2019. Enormt med vikke i blomst,
men ikke så mye insektliv på feltet generelt. Foto: Roald Bengtson.

BILDE 6 Bjørke 16. juli 2019. Samme feltet. Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 7 Bjørke 16. juli 2019. Samme feltet. Foto: Roald Bengtson.

BILDE 8 Bjørke 16. juli 2019. Samme feltet. Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 9 Bjørke 16. juli 2019. Hann av mørk jordhumle som
biter hull nede på blomstene/kronrørene av vikke for med sin korte
tunge å få tak i nektaren. Foto: Roald Bengtson.

BILDE 10 Bjørke 16. juli 2019. Arbeider av honningbie Apis mellifera
som biter hull nede på blomstene/kronrørene av vikke for med sin korte
tunge å få tak i nektaren, eller bruker hull etter humler? Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 11 Bjørke 16. juli 2019. Hunn av humleblomsterflue
Volucella bombylans fotografert før frislepp igjen. Bestemmelsen
bekreftet av Tore R. Nielsen. Foto: Roald Bengtson.

BILDE 12 Bjørke 16. juli 2019. Gullfagerfly Pyrrhia umbra, fotografert
om kvelden før frislepp igjen. Senere bestemt på bildet av Jan Erik Røer.
Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 13 Bjørke 16. juli 2019. Foto fra der den tydelige traktorveien
slutter før dyrket mark og mot vikkefeltet. Foto: Roald Bengtson.
Lys jordhumle Bombus lucorum hann
Mørk jordhumle Bombus terrestris mange
Lundhumle Bombus soroeensis
Markhumle Bombus pratorum
Steinhumle Bombus lapidarius
Hagehumle Bombus hortorum
Honningbie Apis mellifera mange arbeidere
Rapssommerfugl Pieris napi hann
Engringvinge Coenonympha pamphilus
Gullringvinge Aphantopus hyperantus
Fem blomsterfluer tatt med, og senere gjennomgått av Tore R. Nielsen (TRN):
Noen av de samme artene som på Selte, men i langt mindre mengder på Bjørke.
Markblomsterflue Eupeodes corollae hann (bestemmelse bekreftet av TRN)
Glassvinget markblomsterflue Eupeodes lundbecki hann (bestemt av TRN)
Dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus 2 hanner (bestemmelse
bekreftet av TRN)
Stor kulehaleflue Sphaerophoria scripta hann (bestemmelse bekreftet av TRN)
Vanlig hageblomsterflue Syrphus ribesii hann (bestemt av TRN)
Tornsanger Sylvia communis syngende
Gulspurv Emberiza citrinella (rødlistet som nær truet, NT) syngende
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Lore 15. august 2019
Meldt av yr.no for Vollgata-traktene i Hole kl. 11–17: 19 (15–18) grader Celsius i
skyggen, 4 (1–5) m/s vind – først en time med helt blått, før delvis skyet og helt
skyet. Det ble sol og varmt hele tiden mens jeg var der, men slør og mer vind
senere.
Sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum i paring tatt med på sprit kl. 12.30, og
sjekket av Kjell Magne Olsen i BioFokus. I kanten av kornåker ved selve gården
til Tone Fuglerud og Frode Edvardsen, og nær blomsterfeltet som skulle
undersøkes. 32V5728116664803 (10 m presisjon).
Birøkt i 2019: Seks kuber. Litt under gjennomsnittlig honningutbytte. Lite trekk
på 20 dekar med blomsterfelt som aldri helt kom i full sving.
Feltet var på 80–90 x 5 meter (ca. 0,4 dekar). Fra nær postkassene og langs
kornåker og grusvei. Startet registreringene kl. 12.50 og avsluttet der kl. 15.00.
Blomstringen kom meget sent i gang der i 2019, og derfor undersøkt sent.
Koordinater for noenlunde midt i feltet: 32V5728516664768 (50 m radius).

BILDE 14 Lore 15. august 2019, mot postkasser og hus. Til venstre byggåker,
og til høyre hveteåker. Foto: Roald Bengtson.
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BILDE 15 Lore 15. august 2019, mot skog (motsatt retning i forhold til det
første bildet). Foto: Roald Bengtson.
Honningurten lite dominerende, og ca. like mye av blodkløver (og vikke).
Mye av åkerugresset balderbrå ut mot grusveien.
Glissent blomsterfelt med få arter og individer av insekter.
Mørk jordhumle Bombus terrestris
Steinhumle Bombus lapidarius
Åkerhumle Bombus pascuorum
Bakkehumle Bombus humilis
Enghumle Bombus sylvarum
Hagehumle Bombus hortorum
Steingjøkhumle Bombus rupestris hann tatt med på sprit, og bestemmelsen
senere bekreftet av Kjell Magne Olsen i BioFokus.
Honningbie Apis mellifera
Rapssommerfugl Pieris napi hann
Liten kålsommerfugl Pieris rapae 2 sammen håvet
Tistelsommerfugl Vanessa cardui
Admiral Vanessa atalanta
Neslesommerfugl Aglais urticae
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Sørgekåpe Nymphalis antiopa fløy forbi
Gammafly Autographa gamma noen
Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata på balderbrå
Brunlibelle Aeshna grandis fløy forbi

BILDE 16 Lore 15. august 2019. Gulvingehøstlibelle Sympetrum flaveolum
hann fotografert på luen min, samt hunn sett. Foto: Roald Bengtson.
Dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus
Åtte blomsterfluer tatt med på sprit, og senere gjennomgått av Tore R. Nielsen
(TRN):
Stor kulehaleflue Sphaerophoria scripta hann (bestemmelse bekreftet av TRN)
Liten droneflue Eristalis arbustorum hann og hunn (bestemt av TRN)
Stor droneflue Eristalis tenax hunn (bestemt av TRN)
Engfotblomsterflue Platycheirus clypeatus hunn (bestemt av TRN)
Håret hageblomsterflue Syrpus torvus hunn (bestemt av TRN)
Liten hageblomsterflue Syrphus vitripennis hann og hunn (bestemt av TRN)
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Oppsummering
Den 16. juli 2019 fikk jeg undersøkt et felt med primært honningurt i fin
blomstring langs Selteveien/Seltebekken, samt et fint felt hos Hans på Bjørke der
det primært bare var vikke i full blomst. Et noenlunde likt felt ble undersøkt ved
Selteveien/Seltebekken i 2015, mens et annet felt ble undersøkt på Bjørke i
2017 og 2018 (men i 2019 nesten kun vikke i det undersøkte feltet). På Lore
(Søndre Lohre) ble et mindre og annerledes plassert felt enn i årene 2014–2018
undersøkt 15. august 2019, og i 2019 var det dessuten betydelig tynnere med
blomster i feltet som ble undersøkt der da.
Lite mangfold av humlearter i 2019, og heller ikke så mange individer som
tidligere. Mest mørk jordhumle. Mye honningbie. For øvrig en enorm innflyging
av de tre små blomsterflueartene dobbeltbåndet blomsterflue, vanlig
markblomsterflue og stor kulehaleflue fra sør. Dessuten hyggelig med
tistelsommerfuglen som hadde en rekordartet innflyging til Norge i 2019, og
arten viste seg også bra på Steinssletta. I 2019 ble klart flest insekter påvist i
feltet langs Selteveien/Seltebekken.
Funnene av humler og andre insekter kan av forskjellige grunner bare til en viss
grad sammenlignes fra sted til sted og fra år til år. Uansett er konklusjonen at
det generelt er godt med humler i blomsterfeltene, både med henblikk på antall
arter og dessuten individantall for noen av dem. I 2017 ble lynghumle og
tregjøkhumle påvist som nye arter for Steinssletta, men ingen nye arter av
humler i 2018 og 2019 – og antallet arter av humler påvist der er fortsatt 19.
Samlet sett er det som ventet stort overlapp mellom arter av humler på de
undersøkte feltene og mellom år. Det kan antas at storparten av artene er felles
for de fleste av lokalitetene, og at det i tillegg er noen ganske få aktuelle
(sjeldnere) arter som ikke var aktive eller uansett ikke ble oppdaget mens
undersøkelsene pågikk. Dette gjelder også andre (flygende) insekter.
Hvilke arter som er innom eller har mer permanent tilhold på en lokalitet avhenger av en rekke faktorer, direkte og indirekte. Eksempler er beliggenhet (som
breddegrad og høyde over havet) og flere naturgeografiske forhold som berggrunn, vær/klima og habitat. Dette gir ulike betingelser for en rekke arter av
planter og insekter, hvorav mange også er avhengige av hverandre. Størrelsen
på lokaliteten og driften (type og varighet) av den er viktige faktorer. Videre
spiller også kvaliteter ved landskapet rundt en stor rolle for hva som finnes på en
lokalitet. Artsmangfold, artssammensetning og individtetthet vil variere fra
lokalitet til lokalitet, men også på en og samme lokalitet gjennom sesongen og
fra år til år.
Humler ble nok en gang vektlagt mest siden de (sammen med honningbie)
normalt vil være de viktigste pollinatorene på de undersøkte blomsterfeltene, og
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det var hovedoppdraget. De kan forekomme i store antall og er meget effektive
og gode pollinatorer. Humler er i sving fra morgen til kveld fra vår til høst, og de
er bra aktive også når det ikke er så mye sol og varme som honningbie helst vil
ha. Erteplanter som blodkløver og vikke har dype/lange og smale
blomster/kronrør som betjenes best av humler med lang tunge, mens honningurt
passer best for korttungete. Imidlertid går for eksempel jordhumler og
honningbie (som samtlige er korttungete) på alle planteartene, og en meget
langtunget art som hagehumle går også på honningurt.
I 2019 må imidlertid også alle blomsterfluene ha utført en betydelig
pollineringsjobb, og larvene til mange blomsterfluearter setter dessuten til livs
store mengder bladlus.
Det er opplagt at slike blomsterfelt må ha en positiv effekt for humler og
honningbie med mer på Steinssletta om sommeren, for i eksempelvis kornåkre
og gressmark er det knapt noe å hente for insekter som er avhengige av
nektar/pollen. I tillegg burde det sørges for at det er godt med stedegne/ville
planter som blomstrer før de sådde plantefeltene er i blomst. Av ville/stedegne
vekster er gjerne hestehov og selje det første humlene må ty til fra rundt 1.
april. Deretter er for eksempel løvetann, og senere blant annet gjerdevikke (for
langtungete humler), viktige. Jo større mangfold av planter, desto større
mangfold av insekter. Jo større plantetetthet, desto større insekttetthet.
Helt avgjørende er det med en tilstrekkelig mengde egnede planter i blomst
gjennom hele sesongen og årlig. I tillegg kan bolplasser (helst musebol) være en
minimumsfaktor. Humlekasser med bol kan plasseres ut, men det er ikke så lett
å lykkes med og trenger årlig oppfølging. Uansett vil humlers forekomst variere
på et sted gjennom sesongen og fra år til år som følge av både naturlige og
menneskeskapte faktorer.
Sommersesongen i 2018 bød på uvanlige forhold med intens varme og tørke som
varte i rundt tre måneder fra omtrent 10. mai, etter en sen vår. Det er ikke lett å
vite i detalj hva det betydde for insektene også i 2019, men både planter og
insekter ble nok betydelig påvirket av 2018-tørken også i 2019. Tidlige insekter
var forholdsvis senere på vingene, og sene arter tidligere. Sesongen ble for øvrig
gjerne avsluttet tidligere enn normalt for planters blomstring og for insektene
som er avhengige av dem. Tørken i 2019 kan ha mye av skylden for et jevnt
over heller dårlig insektår i 2019, og kulden tidlig i mai og regnvær i den
måneden i 2019 kan også ha bidratt negativt.
Sosiale arter av humler, som utgjør den mest sentrale del av rapporten, danner
avanserte «ettårige» samfunn med arbeidsdeling og yngelpleie. Humler er svært
viktige pollinatorer både i kulturlandskapet og i naturen.
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Følgende 19 arter av humler er påvist samlet for disse undersøkelsene i sådde
pionerblandingsblomsterfelt på Steinssletta (Hole-delen) i perioden 2014–2019:
tyvhumle, lundhumle, lys jordhumle, mørk jordhumle, taigahumle, trehumle,
lynghumle, markhumle, steinhumle, hagehumle, bakkehumle, åkerhumle,
gresshumle, enghumle, jordgjøkhumle, åkergjøkhumle, steingjøkhumle,
markgjøkhumle og tregjøkhumle. Noen av artene er påvist i de fleste feltene
årlig, og ofte i antall. Andre arter er bare påvist fra én til noen få ganger.
Honningbie har stedvis opptrådt meget tallrikt de fleste årene, og det er nok
hovedsakelig på grunn av kubene tilhørende Søndre Lohre.
Tilsvarende er følgende 16 arter av dagsommerfugler påvist i nevnte periode:
liten kålsommerfugl, stor kålsommerfugl, rapssommerfugl, sitronsommerfugl,
dagpåfugløye, admiral, tistelsommerfugl, neslesommerfugl, sørgekåpe,
sankthansblåvinge, tiriltungeblåvinge, sølvkåpe, brunflekket perlemorvinge,
engringvinge, gullringvinge og fløyelsringvinge. Også for dagsommerfuglene er
det stor forskjell angående hvor vanlig de har opptrådt.
Det har blitt påvist 19 arter av blomsterfluer (hovedsakelig i 2018 og 2019):
humleblomsterflue, hvitbåndet humleblomsterflue, myrtigerflue, stor
kulehaleflue, engkulehaleflue, breibåndet markblomsterflue,
furumarkblomsterflue, glassvinget markblomsterflue, vanlig markblomsterflue,
dobbeltbåndet blomsterflue, kompostblomsterflue, hvit glassvingeblomsterflue,
tangdroneflue, liten droneflue, stor droneflue, engfotblomsterflue, vanlig
hageblomsterflue, håret hageblomsterflue og liten hageblomsterflue. Disse
artene er påvist med alt fra ett eller to til tusenvis av eksemplarer.
I tillegg spredte funn av blant annet øyenstikkere og fugler.
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