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Hvad er en nektarstribe?
En nektarstribe består af blomstrende urter gennem 
hele vækstsæsonen. Nektarstriben er beslægtet med 
urtestribe (se faktaark om urtestriber), men i nektarstri-
ben behøver urterne ikke være vilde danske planter, de 
kan også være kulturplanter. Nektarstriben kan være 
flerårig. 

Hvad er formålet?
Mange af de bestøvende insekter er stærkt truede arter 
i Danmark. Bier og sommerfugle har svært ved at finde 
blomster med pollen og nektar i sommerhalvåret. Det 
gælder især når rapsen, piletræerne og de levende 
hegns tjørn, roser, slåen, æbler og kirsebær er afblom-
stret. I korte perioder, når græsmarken eller rapsmark-
en blomstrer med kløver, mælkebøtter eller raps, er der 
masser af føde, men kort tid efter er der ikke længere 
noget at finde, og så sulter de vilde bier. Nektarstriben 
kan være med til at udvide sæsonen med nektar. 

Hvem gavner det?
Vi har mere end 250 arter af vilde bier i Danmark og 
mere end 1000 arter af dag- og natsommerfugle. Dertil 
kommer et stort antal svirrefluer, andre fluer og biller, 
som også søger føde i blomsterne. De fleste arter er 
nyttedyr, som enten bestøver vilde planter og afgrøder 
eller æder skadedyr som eksempelvis bladlus. 

Hvor og hvordan etablerer man 
nektarstriber?
En nektarstribe kan med fordel kombineres med en 
insektvold, stenbunke eller gamle træer, hvor bierne 
kan have deres redesteder. Levende hegn eller krat 
med blomstrende buske og træer som slåen, rose, tjørn, 
fuglekirsebær, pil og lind er gode at have i nærheden, 
da de kan supplere nektarstriben gennem foråret.

Det gælder om at lave en god jordbehandling for at
undgå, at kulturgræsser og kvik undertrykker blom-
sterne. Herefter udsås frø af blomster. Blomsterne be-
høver ikke at være hjemmehørende, men det er vigtigt, 
at der er mange slags med forskellige blomstringstids-
punkter. Hjemmehørende arter har den fordel, at de 
kan understøtte eksempelvis de sommerfuglearter, der 
kræver bestemte plantearter. Gode hjemmehørende 
arter er for eksempel merian, blåhat, slangehoved, 
rødkløver, bugtet kløver, hjortetrøst og vild gulerod. 
Blandt kulturplanterne er for eksempel honningurt, 
hjulkrone, citronmelisse, morgenfrue, kartebolle, stok-
rose og lucerne. Brombær er også god, da den har sen 
og længevarende blomstring og passer sig selv.

Nektarstribe

Blomstrende honningurt, som står så åbent, at der også er plads til 
vilde planter. Foto: Jørn Pagh Bertelsen.

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/Naturpleje/Filer/pl_13_1564_b7.pdf


 

Hvordan kan man se, at det virker?
Når det summer af bier og humlebier, så er det lyk-
kedes. Man kan også se, om der vedvarende er blom-
ster i nektarstriben, det er et godt tegn.

Hvordan plejes nektarstriber?
Mange blomster vil have fordel af 1-2 årlige høslæt, for 
eksempel 1. juni og 1. september. Det er en god idé at 
lade en andel af arealet stå uslået, så man ikke fjerner 
alle blomster på samme tid. Ved slåning kan man også 
holde eventuelle ukrudtsarter lidt i ave og begrænse 
deres frøspredning. Det afslåede materiale skal fjernes 
for at sikre lys til små planter og jordlevende insekter. 
Sprøjtning med pesticider i nærheden af blomster og 
redesteder skal undgås, da bierne er meget følsomme 
over for sprøjtemidler. 

Varighed
Hvis man bruger flerårige arter, kan de blomstre igen 
året efter, og man behøver ikke så på ny.

Regler
Læs om regler for tiltag på støtteberettigede marker i 
faktaarket: Gør markerne til gode levesteder for mark-
vildtet.

Kejserkåbe og dagpåfugleøje søger nektar i Hjortetrøst. 
Foto: Rasmus Ejrnæs.
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