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Nasjonal pollinatorstrategi

Et politisk initiativ i 2015:

Dok. 8 forslag fra 

Næringskommiteen til 

Stortinget om å lage en 

nasjonal strategi for 

pollinerende insekter. 

Stortinget vedtok dette.



• Formidling:

Gjere kunnskap om 

pollinatorar og 

pollinatorvenlege tiltak 

tilgjengeleg for alle 

målgrupper.

Strategiens hovedmål:

Innsatsområder:
• Gode leveområde: 

- Unngå tap

- Auke omfanget av 

samanhengande, gode 

leveområde

• «Sikre levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt for 

å oppretthalde pollinering i matproduksjon og naturlege økosystem»

• Auka kunnskap: 

- utviklinga

- kva som kjenneteiknar gode 

leveområde

- trugsmål og effektive tiltak.

https://pubs.aaas.org/Promo/promo_setup_rd.asp?dmc=P5XPZ&_ga=2.171883104.1392354902.1580716370-1784284215.1539672938


Hovedgrep i strategien

• Mer kunnskap, formidle kunnskap

• Etablere Pollinatorforum 

• Samlet tiltaksplan

• Videreutvikle samarbeid, koordinert innsats



• Granavolden-plattformen: Regjeringen vil følge opp strategien 
for bier og andre pollinerende insekter med konkrete tiltak.

- Kommunene har et særlig stort ansvar for å bidra til bevaring av ville pollinerende 

insekter i sin planlegging.

- Regjeringens forventninger: Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for gode 

leveområder for ville, pollinerende insekter gjennom planleggingen og drift av arealer

Strategien og grøntanleggssektoren

• I Nasjonale forventninger (2019) presiseres fylkeskommuner og kommuners ansvar:



Strategien og grøntanleggssektoren

• «Kommunane bør ta omsyn til 

pollinatorvenleg areal i den kommunale 

arealplanlegginga»

• «Privat sektor oppmodast til å ta omsyn til 

pollinatorar ved forvaltning av eigne areal» 

• «Kommunane bør ta omsyn til 

pollinatorvenleg utvikling og forvaltning 

av kommunal grønstruktur» 

• Fra strategien ang. leveområder:



Strategien og grøntanleggssektoren

• Få oversikt over grønne areal/relevante 

prosjekter nær «ditt» areal: Koordinert innsats 

• Kunnskap, vit hva som fungerer 

• Finn noen å samarbeide med og dele 

erfaringer med



Er små arealer i tettsteder viktige?

• JA! Små arealer er viktige

• Innsats her har betydning



Hotspots for insekter i Norge 





• Grønn infrastruktur viktig 

for humler, Ski kommune.



Men tiltak har ringvirkninger…



• Britisk undersøkelse:

• 74% mener 

«omtanke-verdiene" (indrestyrte) 

viktigere enn  

«selvsentrert- verdiene» (ytrestyrte)

• 77% tror "de andre" mener selvsentrerte verdier er viktigst.

• Et stort flertall tror altså at sine medborgere er mer 

egosentrisk orientert enn det som er tilfelle.

• Hvilken betydning har dette? 

• NORGE: Vi er på topp i Europa når det gjelder å vektlegge 

toleranse, respekt for andre og hjelpsomhet.



• Folk med denne (mis-)oppfatningen er mindre 

positive til å engasjere seg, og føler mindre ansvar 

for sitt nærsamfunn.

• Så ikke vær beskjeden! Fortell hva dere 

gjør.

• Grønn sektor viktig: Synliggjør at aktører som 

offentlig sektor, institusjoner og arbeidsplasser også 

vektlegger hensynet til våre medskapninger.



Slutt.


