
 
VELKOMMEN TIL WEBINAR! 

Promoting pollinators  
Learning from each other in northern Europe - a collaboration 

Bli med på webinar om tilrettelegging for ville pollinerende insekter i landbruket, med hovedvekt på 
humler. I møte med en felles utfordring som nedgangen i insektbestanden utgjør, har nordiske og baltiske 
land etablert et kunnskapsnettverk for å dele erfaringer. Ettersom mange av utfordringene og løsningene er 
knyttet opp mot landbrukssektoren, ønsker vi gjennom dette arrangementet å rette søkelyset hit.  

Vi har invitert folk med bred faglig kompetanse fra de ulike samarbeidslandene. Det vil være bønder, 
politikere, biologer og forskere som snakker om hva som gjøres i deres hjemland for pollinerende insekter, 
og det vil gis en statusrapport på hvordan det står til med humler i Norden.  

Dato: 12. november 2020 
Tidspunkt: 10.00-14.00 (lunsj fra 11.40-12.10).  
Påmelding til webinaret gjøres her: https://forms.gle/317J6Sy8NkowqN1x8  
Dette er et internasjonalt webinar, og foredragene vil derfor holdes på engelsk. 
 
PROGRAM 

 
10.00-10.15: Introduction of the project and network. Eirin Bruholt, La Humla Suse 

10.15-10.30: State, trends and measures for pollinators in Norway. Eirin Bruholt 

10.30-10.45: State, trends and measures for pollinators in Sweden. Lotta Fabricius 

10.45-11.00: State, trends and measures for pollinators in Denmark. Jørgen Pedersen 

11.00-11.15: State, trends and measures for pollinators in Estonia. Eneli Viik, Agricultural Research Centre 

11.15-11.30: State, trends and measures for pollinators in Finland. Juho Paukkunen, University of Helsinki 

11.30-11.40: Flowering zones and convertible husbandry, farmers with a local pollinator strategy. Hasse Eriksson 

11.40-12.10: Lunch 

12.15-12.40: The work behind the Norwegian pollinator strategy. Guri Tveito, Ministry of Agriculture 

12.40-13.00: Species rich infrastructure and pollinators - possibilities and difficulties. Johan Rydlov, road services 

13.00-13.20: Flower strips in Danish farmland: potentials to enhance the value for Bees. Yoko Louise Dupont, Aarhus 

University 

13.20-13.40: Monitoring bumblebees as a citizen science project in Finland. Janne Heliölä, Finnish Environment 

Institute  

13.40-13.50:  A farmer’s experience on flowering zones. Jostein Svalheim 

13.50-14.00: Closing up. Eirin Bruholt, La Humla Suse 

  



TILLEGGSINFORMASJON  

Humlene er tilpasset et kaldt klima og derfor en viktig bestøver i Nord-Europa. De leverer helt sentrale 
økosystemtjenester, og er ansvarlige for å pollinere planter som gir oss forskjellige typer frukt og grønt. 
Noen frukter som blåbær og tomater er i all hovedsak pollinert av humler, ettersom disse plantene er 
vanskelige å pollinere for andre ville pollinatorer og honningbier.  

Grunnet utbygging av byer og modernisering av landbruket, ser vi at pollinerende insekter har en negativ 
populasjonstrend. I noen land har allerede enkelte humlearter forsvunnet, mens andre står på de nasjonale 
og internasjonale rødlistene for truede arter. Med dette som bakteppe er det nå på høy tid at vi 
samarbeider og lærer fra hverandre.  

For to år siden ble det etablert et nordisk- og baltisk samarbeidsnettverk hvor representanter fra Sverige, 
Danmark, Finland, Estland og Norge har funnet sammen. Målet er å lære fra hverandre og dele kunnskap 
for å sikre mest mulig effektive tiltak for å snu en negativ trend. Flere av samarbeidslandene har i dag, eller 
er i gang med å utvikle, egne nasjonale pollinatorstrategier. 

Vi håper at vi med dette webinaret kan invitere med oss flere til å ta del i læringen og 
kunnskapsutvekslingen.  

Vi håper å se deg der! 

 

Bak organiseringen av webinaret og samarbeidsprosjektet står følgene initiativer: 

La Humla Suse, Pollinera Sverige, Vilde Bier i Danmark, Hämeen Ammattikorkeakoulu og 
Põllumajandusuuringute keskus. 

 

      

 

 

 

 

En stor takk rettes til Nordisk ministerråd som finansierer dette webinaret og 
samarbeidsprosjektet Nordisk prosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskap. 
 


