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LA HUMLA SUSE
❖ Frivillig forening, stiftet i 2013

❖ Kurs for bønder, kommune-
ansatte, speidere mm

❖ Humlekassekurs

❖ Bekjempelse av problematiske 
introduserte plantearter

❖ Sertifiseringsordning for skoler i 
Oslo

❖ Humlevandringer

❖ Grønne tak og eiendom

❖ Forskning



HUMLER
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HVA ER EN HUMLE?

❖ Insekt og bie

❖ Liker kaldt klima

❖ Spiser nektar 
og pollen





Hva er en humle?
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- Humlene er (eu)sosiale insekter som har kolonier som normalt bare ”lever” i noen få 
måneder (2-4(5))

- Humlene lever av nektar (energi) og pollen (proteiner)

- Så lenge humlene har bol er de i praksis “varmblodige”

- Vi har sosiale humler, og gjøkhumler



Gjøkhumler

Steingjøkhumle Steinhumle

Mangler 
pollenkurv





Humleåret



Hvor er humlene om vinteren?
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Humleåret:
Vinter/vår
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Humleåret: 
Vår
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Humleåret:
Vår/sommer
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Humleåret:
Sensommer
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Humleåret:
Sensommer
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Hannhumlene hos mange arter har gul bart! --->
(Og ofte litt «unormalt» fargemønster)

Hanner kan ikke stikke
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Humleåret:
Sensommer



Humleåret:
Høsten
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HVORFOR ER DET VIKTIG MED 
HUMLER?

❖ Viktige pollinatorer

❖ De gir oss frukt og bær



Agurker, Appelsiner, Bjørnebær, Blåbær, Bokhvete, Bomull, Bringebær, 
Bønner, Druer, Eggefrukt, Epler, Fennikel, Fersken, Gresskar, Jordbær, 
Kirsebær, Kiwi, Kløver, Koriander, Lucerne, Mandler, Melon, Moreller, 
Paprika, Peanøtter, Pepper, Plommer, Pærer, Raps, Rips, Rognebær, 
Selleri, Sitron, Solbær, Solsikkefrø, Soyabønner, Squash, Stikkelsbær, 
Tomater, Tranebær, Turnips, Tyttebær, Vannmelon, Vikker, Molte

Noen få av plantene som humlene pollinerer
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HVORFOR ER DET VIKTIG MED 
HUMLER?

❖ Viktige pollinatorer

❖ De gir oss frukt og bær

❖ De har egenverdi

❖ De er til nytte for andre dyr

❖ 35 av 250 arter er i Norge = 14% av 
artene (1,4% av bier, 1,5% av pattedyr) 



Hvordan ville Norge sett ut uten 
humler?
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Pollinerende insekter er livsviktige -
men truet
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Våre sårbare humler



Våre 
sårbare 
humler



Humlefarer 



Hva truer humlene?
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Endringer i land- og skogbruk, og utbygging







Hva truer humlene?
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Endringer i land- og skogbruk, og utbygging

Sprøytemidler

Fremmede arter

Klimaendringer



Foto: Sondre Dahle

Humlene trenger

Mat

Bolig

Gjennom hele sesongen



Hva kan vi gjøre?

Hjelpe humlene med mat

Bruke så lite sprøytemidler som mulig

Slå veikanter og blomsterenger med fornuft

Hjelpe humlene med bolplass i urbane områder
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Humlevennlige hager



God humlemat. Humlene liker best blå, lilla 
og gule blomster 









Ulike strategier (og tungelengde)
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http://blomstermeny.no/

http://blomstermeny.no/




Humlekasse

Lag din egen kasse: 
http://humleskolen.no/lag-din-egen-
humlekasse/

Innredning: 
https://www.humlekroken.no/artikkel/7/

http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/
https://www.humlekroken.no/artikkel/7/
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Honningbier og 
humler

❖Honningbier har vært her i 
mange hundre år, men kraftig 
oppsving sent 1800

❖Tyder på konkurranse

❖Diversitet er bra for pollinering

❖Honningbier er «husdyr», det 
er de ville biene som sliter
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❖ Plant ut humlevennlige planter

❖ Lær mer om humler og deres 
viktighet

❖ Spre det glade budskap

❖ Engasjer deg i saker som
omhandler villbiene

❖ Bli medlem eller frivillig i 
La Humla Suse
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Kantsoneprosjektet

• Hensikten med prosjektet var å finne og skjøtte kantsoner som egner 
seg som habitat for humler og andre pollinatorer; det vil si helst 
kanter med stedegen engvegetasjon som kan skjøttes for å utvikles til 
bedre pollinatorhabitater. Alle gårdenes kantsoner ble derfor kartlagt 
ved befaring primært i juni slik at noen kunne velges ut for eventuell 
restaurering og oppfølgende årlig skjøtsel. Mange av kantsonene var 
smale, næringsrike og vanskelig å restaurere –men alle gårdene hadde 
noen kantsoner som egnet seg for videre utvikling. I juli ble disse for 
skjøtsel avgrensede arealene fulgt opp med ytterligere 
planteregistreringer, og det samme i juni og august året etter.
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Kantsoneprosjektet

På leirjord, tørkesterk moldrik jord eller på oppgjødsla arealer er 
forutsetningene dårligere for mange av de konkurransesvake 
naturengartene. På slike arealer kan du isteden anlegge blomstereng med 
rødkløver, fuglevikke, gjerdevikke, rød jonsokblom, karve og ryllik som 
takler en del næring.



Kantsoneprosjektet



Hvor mange arter i Norge?





Sosiale humler - Ulike kaster

Dronning Arbeider Hann

Hunner



Ulike kaster

Dronning

Arbeider Hann



Humlenes kroppsoppbygning

Hode

Mellom-
kropp

Bakkropp



Fargemønster

Mørk jordhumle



Fargemønster



Vanlige humler i Norge

Hagehumle
Jordhumle

Markhumle

TrehumleSteinhumle Åkerhumle



Artsbestemmelse

Brun mellomkropp Svart med 
rød bakstuss

Svart med to 
gule striper og hvit bak



Steinhumle Markhumle

Artsbestemmelse
Svart og rød bakstuss



Artsbestemmelse
Svart med to gule striper (og hvit bakstuss)

Jordhumle (lys)
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Artsbestemmelse
Svart med to gule striper (og hvit bakstuss)

HagehumleJordhumle (lys)



Artsbestemmelse
Brun mellomkropp

Trehumle Åkerhumle



Artsbestemmelse

Kysthumla
Nært truet art
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TAKK FOR MEG!
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