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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 

mailto:r-bengts@online.no
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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 polli-

nerende 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), blod-

kløver (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. 

 



12 
 

 
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 av-

henger av en rekke faktorer, direkte og indirekte. Eksempler er beliggenhet (som 

breddegrad og høyde over havet) og flere naturgeografiske forhold som berg-

grunn, 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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



22 
 

Litteratur/kilder 
 
Under er det listet opp en rekke kilder som er nyttige for den som jobber med 

insekter og relatert i ulike naturtyper. 

Mange av referansene/kildene er nye sammenlignet med dem i tidligere 

rapporter om undertegnedes undersøkelser av sådde blomsterfelt på 

Steinssletta. 

 
Bartsch, H., Binkiewicz, E, Rådén, A. og Nasibov, E. 2009a. Nationalnyckeln till Sveriges flora och 

fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Syrphinae. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Artdatabanken, SLU, 
Uppsala. 406 s. 

Bartsch, H., Binkiewicz, E, Klintbjer, A., Rådén, A. og Nasibov, E. 2009b. Nationalnyckeln till Sveriges 
flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdintinae. Diptera: Syrphidae: 
Eristalinae & Microdintinae. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 478 s. 

Bele, B., Svalheim, E. og Norderhaug, A. 2011. Bondens kulturmarksflora for Østlandet. Bioforsk 
FOKUS 6 (3). 121 s. 

Bengtson, R. 2016a. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i 
Buskerud august 2015. Notat. 20 s. 

Bengtson, R. 2017a. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i 
Buskerud 21. juli 2016. Notat. 23 s. 

Bengtson, R. 2017b. Kartlegging av humler og annet biologisk mangfold på og ved Oslo lufthavn 
Gardermoen 12. og 13. juli 2017, samt forslag til tiltak. Oppdragsrapport fra La Humla Suse til 
Avinor. 62 s. 

Bengtson, R. 2018. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i 
Buskerud 20. juli 2017. Notat. 24 s. 

Bengtson, R. 2019. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i 
Buskerud 4. august 2018. Notat. 24 s. 

Bengtson, R. 2020. Kartlegging av insekter og annet i Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Hole og 
Ringerike kommuner i Buskerud (Viken) 17. juli og 15. august 2019. Rapport, 17. januar 2020. 
26 s. 

Bengtson, R. og Norderhaug, A. 2019. Kantsoneprosjektet i Buskerud. Rapport fra La Humla Suse til 
Miljødirektoratet om funn av planter og insekter i 2018. 52 s. 

Bengtson, R. og Norderhaug, A. 2020. Kantsoneprosjektet i Buskerud. Rapport fra La Humla Suse til 
Miljødirektoratet om funn av planter og insekter i 2019. 105 s. 

Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2014. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på 
Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014. BioFokus-notat 2014-40. Stiftelsen BioFokus, Oslo. 36 s. 

Biesmeijer, J.C., Roberts, S.P.M., Reemer, M., Ohlemüller, R. Edwards, M., Peeters, T., Schaffers, A.P., 
Potts, S.G., Kleukers, R., Thomas, C.D., Settele, J. og Kunin, W.E. 2006. Parallel declines in 
pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 313: 351–354. 

Billqvist, M., Smallshire, D. og Swash, A. 2012. Svenska trollsländeguiden – en fälthandbok. Hirschfeld 
Media, Malmö. 207 s. 

Bollingmo, T. 2012. Norges humler med Humleskolen. BRAINS Media. 295 s. 
Bratli, H., Jordal, J.-B., Svalheim, E. og Norderhaug, A. 2012. Naturfaglig grunnlag for handlingsplan 

naturbeitemark og hagemark. Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 193 2012. 89 s. 
Coulianos, C.C. 2012. Bärfisar i Sverige – en fälthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm. 127 

s. 
Departementa 2018. Nasjonal pollinatorstrategi. Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og 

andre pollinerande insekt. 47 s. 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) 2009. Handlingsplan for slåttemark. DN-rapport 2009-6. 49 s. 



23 
 

Douwes, P., Abenius, J., Cederberg, B., Wahlstedt, U., Hall, K., Starkenberg, M., Reisborg, C. og 
Östman, T. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. 
Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 382 s. 

Dramstad, W.E., Fry, G.L.A. og Schaffer, M.J. 2003. Bumblebee foraging – is closer really better? 
Agriculture, Ecosystems and Environment 95: 349–357. 

Dramstad, W. og Puschmann, O. 2008. Kulturlandskapets verdier – en tapt kamp? S. 205–221 i: 
Berntsen, B. og Hågvar, S. (red.). Norsk natur – farvel? En illustrert historie. Unipub, Oslo. 276 
s. 

Dupont, Y.L. 2012. Humlebier er på retur – nu er det endelig bevist! Aktuell Naturvidenskab 2012 (2): 
6–9. 

Ehnström, B. og Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: 
Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 302 s. 

Eliasson, C. U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges 
flora och fauna. Fjärilar: Dagfärilar. Hesperiidae–Nymphalidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
407 s. 

Elven, H. og Bjureke, K. 2018. Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark. 
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 77. 80 s. 

Evensen, H.P. 2015. Slå med ljå. Bruk av håndredskap i blomstereng og annen slåttemark. Sollia 
forlag. 323 s. https://www.adlibris.com/no/bok/sla-med-lja-9788290346855 

Falck, M. 2009. The Norwegian species of Villa Lioy, 1864 (Diptera, Bombyliidae). Norwegian Journal 
of Entomology 56 (2): 120–130. 

Falck, M. og Greve, L. 1999. The distribution of bee flies (Diptera, Bombyliidae), except the genus 
Villa, in Norway. Norwegian Journal of Entomology 46 (2): 89–109. 

Falk, S. og Lewington, R. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. 1st ed. British 
Wildlife Field Guides. Bloombury, London. 336 s. 

Feilberg, J. og Christensen, J.O. 1999. Blomster i Norge. Aschehougs naturbøker. H. Aschehoug & Co., 
Oslo. 345 s. 

Fjellstad, W.J. 1998. The landscape ecology of butterflies in traditionally managed Norwegian 
Farmland. Durham theses, Durham University. 223 s. http://etheses.dur.ac.uk/4657/ 

Fylkesmannen i Buskerud 2012. Forvaltningsplan for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. 50 s. 
Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. og Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med 

norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim. 210 s. 
Fremmedartslista 2018: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

Goulson, D. 2010. Bumblebees: behaviour, ecology and conservation. Oxford University Press. 317 s. 
Goulson, D. 2016. Mitt liv med humler. Forlaget Press, Oslo. 319 s. 
Hanevik, K.-A. 2018. The influence of nest-site limitation on the species richness and abundance of 

bees: Linking biodiversity and geology. Master’s Thesis 2018. Faculty of Environmental 
Sciences and Natural Resource Management. Norwegian University of Life Sciences (NMBU), 
Ås. 35 s. 

Haugan, H.M., Sydenham, M.A.K. og Røsok, Ø. 2019. Våre solitære bier – Mangfoldige og 
fascinerende. Brosjyre. Fylkesmannen i Oslo og Viken, NMBU og NINA. Utgave mai 2019. 36 s. 

Henriksen, S. og Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 193 s. 
Herbertsson, L., Lindström, S.A.M., Rundlöf, M., Bommarco, R. og Smith, G.S. 2016. Competition 

between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context. Basic and 
Applies Ecology. Volum 17, Issue 7. november 2016: 609–616. 
https://doi.org/10.1016/j.baae.2016.05.001 
https://forskning.no/2016/05/bienes-konkurranse-om-blomstene-er-knallhard 

Kallioniemi, E., Åström, J., Graciela, M.R., Dahle, S., Åström, S. og Gjershaug, J.O. 2017. Local 
resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in 
moderately intensified farmlands. Agriculture, Ecosystems & Environment 239: 90–100. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916306284 

https://www.adlibris.com/no/bok/sla-med-lja-9788290346855
http://etheses.dur.ac.uk/4657/
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://doi.org/10.1016/j.baae.2016.05.001
https://forskning.no/2016/05/bienes-konkurranse-om-blomstene-er-knallhard
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916306284


24 
 

La Humla Suse 2018. Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i 
Buskerud – sluttrapport til Landbruksdirektoratet for 2017 og 2018. 10 s + vedlegg. 

La Humla Suse 2019. Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i 
Buskerud – sluttrapport til Landbruksdirektoratet for 2019. 12 s + vedlegg. 

Lázaro, A., Aase, A.L.T.O. og Totland, Ø. 2011. Relationships between densities of previous and 
simultaneous foragers and the foraging behaviour of three bumblebee species. Ecological 
Entomology 36: 221–230. 

Lid, J. og Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva. Redaktør: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo. 
1230 s. 

Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 
Trondheim. 112 s. 

Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian Bumble Bees (Hymenoptera, Apidae). Norsk ent. Tidsskr. 20: 
1–218. 

Løken, A. 1984. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae). Ent. 
Scand. Suppl. 23: 1–45. 

Norderhaug, A., Austad, I., Hauge, L. og Kvamme, M. (red.) 1999. Skjøtselsboka for kulturlandskap og 
gamle norske kulturmarker. Landbruksforlaget, Oslo. 252 s. 

Olsen, K.M. 2013. Insektundersøkelser på Steinssletta i 2013. BioFokus-notat 2013-23. 22 s. 
Potts, S., Biesmeijer, K., Bommarco, R., Breeze, T., Carvalheiro, L., Franzén, M., González-Varo, J.P., 

Holzschuh, A., Kleijn, D., Klein, A.-M., Kunin, B., Lecocq, T., Lundin, O., Michez, D., Neumann, P., 
Nieto, A., Penev, L., Rasmont, P., Ratamäki, O., Riedinger, V., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., 
Scheper, J., Sørensen, P., Steffan-Dewenter, I., Stoev, P., Vilà, M. og Schweiger, O. 2015. Status 
and trends of European pollinators. Key findings of the STEP project. Pensoft Publishers, Sofia. 
72 s.  

https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Scheper/publication/307993819_Status_and_trends_
of_European_pollinators_Key_findings_of_the_STEP_project/links/57dbd6bc08ae5292a37982
13.pdf#page=51 

Røsok, Ø. og Bengtson, R. 2018 (red.). Våre sårbare humler – På jobb for naturen og oss. Andre 
utgave (mai 2018). Brosjyre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 24 s. 

Røsok, Ø., Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Mjelde, A., Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2016. 
Oppdatert faggrunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle 
Bombus subterraneus og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, miljøvernavdelingen. Rapport 2/2016. 125 s. https://www.fylkesmannen.no/J5dcxj 

Sickel, H., Svalheim, E. og Enzensberger, T. 2011. Stølslandskapet – der natur og kultur møtes. 
Historien, biomangfoldet, bevaring og skjøtsel. Hefte. SABIMA. 23 s. 

Skoog, D.I.J. 2018. The influence of nesting resources on bee-flower interactions, revealed through 
functional traits, network structure and geology. Master’s Thesis 2018 (60 ECTS). Faculty of 
Environmental Sciences and Natural Resource Management. Norwegian University of Life 
Sciences (NMBU), Ås. 41 s. http://hdl.handle.net/11250/2566841 

Solberg, S. 2019. Ravinene – Østlandets jungel. Isfugl forlag. 224 s. 
Strid, T. (red.) 2010. Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm. 

111 s. 
Svalheim, E., Garnås, I. og Hauge, L. 2018. Slåttemark – Veileder for restaurering og skjøtsel. NIBIO 

Rapport Vol. 4 Nr. 151 2018. 43 s. 
Svalheim, E. og Svalheim, P. 2019. Folka og landskapet. Ei vandring i artsrike kulturmarker. 

Fagbokforlaget. 259 s. 
Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Insektenes planet. Om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi 

ikke kan leve uten. J.M. Stenersens Forlag AS. 222 s. 
Sydenham, M.A.K. (2012). Living on the edge – the value of field edges as resource patches for 

solitary bees (Hymenoptera: Apiformes). Master thesis. Ås: The Norwegian University of Life 
Sciences, Department of Ecology and Natural Resource Management. 41 s. + vedlegg. 

https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Scheper/publication/307993819_Status_and_trends_of_European_pollinators_Key_findings_of_the_STEP_project/links/57dbd6bc08ae5292a3798213.pdf#page=51
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Scheper/publication/307993819_Status_and_trends_of_European_pollinators_Key_findings_of_the_STEP_project/links/57dbd6bc08ae5292a3798213.pdf#page=51
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Scheper/publication/307993819_Status_and_trends_of_European_pollinators_Key_findings_of_the_STEP_project/links/57dbd6bc08ae5292a3798213.pdf#page=51
https://www.fylkesmannen.no/J5dcxj
http://hdl.handle.net/11250/2566841


25 
 

Sydenham, M., Eldegard, K. & Totland, Ø. (2014). Spatio-temporal variation in species assemblages in 
field edges: seasonally distinct responses of solitary bees to local habitat characteristics and 
landscape conditions. Biodiversity and Conservation, 23 (10): 2393–2414.  
doi: 10.1007/s10531-014-0729-z. 

Sydenham, M. A. K., Moe, S. R., Stanescu‐Yadav, D. N., Totland, Ø. & Eldegard, K. (2016). The effects 
of habitat management on the species, phylogenetic and functional diversity of bees are 
modified by the environmental context. Ecology and Evolution, 6 (4): 961–973. doi: 
10.1002/ece3.1963. 

Totland, Ø., Hovstad, K. A., Ødegaard, F. og Åström, J. 2013. Kunnskapsstatus for insektpollinering i 
Norge – betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter. Artsdatabanken, 
Norge. 74 s. 

Winfree, R. 2010. The conservation and restoration of wild bees. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1195: 169–197. 
Winfree, R., Bartomeus, I. og Cariveau, D.P. 2011. Native Pollinators in Anthropogenic Habitats. 

Annu. Rew. Ecol. Syst. 42: 1–22. 
Öberg, S., Gjershaug, J. O., Staverløkk, A., Åström, J. og Ødegaard, F. 2013. Framdriftsrapport 2012 

fra utviklingsprosjekt: Naturindeks; videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for humler og 
sommerfugler. NINA Minirapport 418. 18 s.  

Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O., Bengtson, R. og Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. 
Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker. Norsk institutt for naturforskning, 
Trondheim. 231 s.  

Ødegaard, F., Staverløkk, A. og Gjershaug, J.O. 2018. Maur i Norge. Kjennetegn, utbredelse og 
levesett. NINA Faktabøker. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 447 s.  

Ødegaard, F., Brandrud, T.E., Hansen, L.O., Hanssen, O., Öberg, S. og Sverdrup-Thygeson, A. 2011. 
Sandområder – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II – NINA 
Rapport 712. 82 s. 

Aarvik, L., Hansen, L.O. og Kononenko, V. 2009. Norges sommerfugler. Håndbok over Norges 
dagsommerfugler og nattsvermere. Norsk entomologisk forening og Naturhistorisk museum, 
Oslo. 432 s. 

Åström, S., Åström, J., Bøhn, K., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Dahle, S. & Ødegaard, F. 2019. 
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 
2018. NINA Rapport 1670. 45 s. 

 

Lenker til noen nyere aktuelle artikler: 

 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12128/full 
 
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/11/17/rspb.2010.1923.short 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12718/full 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320715001755 
 
http://forskning.no/landbruk-insekter-okologi/2016/01/insekter-gir-bonden-storre-avlinger 
 
https://forskning.no/2017/12/humlene-trenger-blomstrende-akerkanter/produsert-og-finansiert-
av/nibio 
 
https://www.dn.dk/nyheder/graessende-heste-har-skabt-insektparadis-har-ikke-set-magen-i-25-ar/ 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12128/full
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/11/17/rspb.2010.1923.short
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12718/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320715001755
http://forskning.no/landbruk-insekter-okologi/2016/01/insekter-gir-bonden-storre-avlinger
https://forskning.no/2017/12/humlene-trenger-blomstrende-akerkanter/produsert-og-finansiert-av/nibio
https://forskning.no/2017/12/humlene-trenger-blomstrende-akerkanter/produsert-og-finansiert-av/nibio
https://www.dn.dk/nyheder/graessende-heste-har-skabt-insektparadis-har-ikke-set-magen-i-25-ar/


26 
 

Lenker til noen nettsider/publikasjoner/kilder 

Steinssletta (UKL): http://steinssletta.no/ 

Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/ 

Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/ 

Artsdatabanken: https://www.artsdatabanken.no/ 

Naturbase: http://kart.naturbase.no/ 

Arter på nett – Artsdatabanken: https://artsdatabanken.no/arter-pa-nett 

La Humla Suse (LHS): https://www.lahumlasuse.no/ 

Humleskolen: www.humleskolen.no 

Insektøkologene (forskerblogg): https://blogg.nmbu.no/insektokologene/ 

Søke opp arter i kart: https://artskart.artsdatabanken.no/app/ 

Norsk rødliste for arter 2015: http://data.artsdatabanken.no/Rodliste 

Fremmedartslista 2018: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

Nordisk kulturlandskapsforbund: www.kulturlandskap.org 

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo: https://www.nhm.uio.no/ 

Norsk institutt for naturforskning (NINA): https://www.nina.no/ 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): https://nibio.no/ 

BioFokus: https://biofokus.no/narin/ 

Sabima: https://www.sabima.no/ 

Blomstermeny: http://blomstermeny.no/ 

 

http://steinssletta.no/
https://www.miljodirektoratet.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
https://artsdatabanken.no/arter-pa-nett
https://www.lahumlasuse.no/
http://www.humleskolen.no/
https://blogg.nmbu.no/insektokologene/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/
http://data.artsdatabanken.no/Rodliste
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
http://www.kulturlandskap.org/
https://www.nhm.uio.no/
https://www.nina.no/
https://nibio.no/
https://biofokus.no/narin/
https://www.sabima.no/
http://blomstermeny.no/

