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Insekthotell: Karina Pia Hansen og Michael Böhling vil ta ut ti hektar fra ordinær produksjon og anlegge en blomstereng for insekter og småkryp finansiert av private «faddere». Her står de foran    sitt eget insekthotell. 

Faddere finansierer bienes blomstereng  i Tyskland
Michael Böhling i Angermünde, langt nordøst i Tyskland, har satt av ti av sine 600 
hektar dyrket mark til det som skal bli et eldorado for bier, insekter og all slags små-
kryp. Blomsterenga er bondens bidrag til å motvirke insektdød, finansiert av «fadde-
re» som sponser prosjektet.

POLLINERENDE INSEKTER
Tekst og foto: Terje I.  Olsson

B ienenwiese, sier tyskerne og mener 
bieåker eller bieeng, men Michael 
Böhling tilføyer med en gang at det 
dreier seg om mye mer enn bier og 
humler. Bieåkeren i Angermünde 

skal bli et refugium for alle mulige insekter, også 
småkryp som biller og makk, padder og frosk. 

Enga overlates fullstendig til seg selv, alt skal 
vokse fritt uten noen inngrep, bortsett fra en 
gang i året når det er såtid. Og det brukes hverken 
gjødsel eller kjemikalier.

Fikk ideen fra Danmark
Ideen til en bieåker på gården Böhling Minitill 
GmbH kom fra Böhlings danske kone, Karina Pia 
Hansen fra Esbjerg. Hun hadde sett noe tilsva-
rende da de var på ferie i «gamlelandet» i fjor og 
tenkte at noe slikt kunne de også ha hjemme på 
gården i Angermünde. 

Utfordringen var å finne et konsept som også 
ivaretar økonomien.

– Det finnes flere tilskuddsordninger til slike 
insekttiltak, både nasjonale ordninger og over 
EU, men jeg valgte å ta det på egen kappe. Da står 
jeg friere dersom det skulle vise seg at konseptet 
ikke holder, sier Böhling.

Ti euro for ti kvadratmeter
I stedet for subsidier satser altså Böhling på støtte 
fra folk som er opptatt av natur- og dyrevern. For 
å bli «fadder» i bieåkeren må man forplikte seg til 
å betale ti euro årlig, eller 110–120 kroner, for et 
ti kvadratmeter stort jordstykke i fem år. Inntek-
tene går blant annet til innkjøp av spesialblandet 
såkorn. 

Böhling bruker en spesiell frøblanding med 60 
prosent ville blomster og 40 prosent kulturplan-
ter. Helt billig er det ikke. Såkornet koster rundt 
60 euro (ca 650 kroner) for en kilo, og det går med 
rundt åtte kilo på et hektar.

Man får selvsagt ikke tildelt sitt eget jordstyk-
ke som man kan besøke, fyre opp grillen og ha 
picknick, men fadderne er hjertelig velkomne til å 
komme forbi og de kan se på det oppsatte insekt-
hotellet i sørenden av bieåkeren. 

Blomsterenga ligger tett langs sykkelveien og 
det er ingen forurensende biltrafikk i nærheten. I 
løpet av sommeren vil Böhling også å sette opp en 
informasjonstavle om prosjektet.

139 faddere
– I utgangspunktet så jeg for meg et totalareal på 
ti hektar, men nå konsentrerer jeg meg om å få fylt 
opp et hektar med faddere. I øyeblikket er vi 139 
faddere, men det øker litt uke for uke, sier Böhling.

139 faddere betyr inntekter på 7 000 euro el-
ler godt over 70 000 kroner over fem år. Michael 

Böhling sier at de selvsagt må oppnå et større an-
tall hvis prosjektet skal ha noen framtid, men pro-
sjektet er helt nytt og ble først lansert nå i vår.

I tillegg til bieåkeren er han også i ferd med å 
anlegge såkalte Blühstreifen, nokså likt forslage-
ne i Nasjonal pollinatorstrategi fra 2018 om kant-
soner og grasstriper tilrettelagt for pollinerende 
insekter. 

Ordning for agrarmiljøtilskudd
Mens tilskudd i Norge beregnes per meter, er til-
skuddet i Tyskland fastsatt til 1200 euro/hektar 
som såkalt økologisk prioritert arealtilskudd eller 
820 euro/hektar under ordningen for agrarmiljø-
tilskudd. 

Slike grasstriper kan også defineres som pro-
duksjonsintegrerte kompensasjonstiltak (PIK) 
som det er egne tilskuddsordninger for, men ofte 
blir slike grassoner anlagt uten at det søkes støtte. 
Som i Böhlings tilfelle.

Sprøyter bare om natta
Böhling Minitill forsøker å kombinere økologi og 
konvensjonelll drift. Blant annet brukes sprøyte-
midler som er spesielt sammensatt så de skader 
insekter minst mulig. Dessuten sprøyter de bare 
om natten, da bier og humler ligger i ro. 

Arealet utgjør nær 600 hektar rug, bygg og spelt 
som er hoveddriften på gården i Angermünde.  
Böhling drev med litt mais tidligere, men har kut-
tet det ut. Litt erter er kommet i tillegg.

Det var Michael Böhlings far som i 1991 startet 
jordbruksbedriften Böhling Minitill. Han hadde 
ingen familiær bakgrunn i dette området i det tid-
ligere DDR, men kom fra Kleve i Nordrhein-West-
falen, ikke langt fra den nederlandske grensen. 

Bygg og blomster: En tradisjonell blomstereng med plass og næring til insekter og småkryp er etablert i 
åkerkanten. (Foto: Deutscher Bauernverband).

Frøblanding: På Böhlings «Bienenwiese» anvendes en håndplukket frøblanding bestående av 60 prosent 
ville blomster og 40 prosent kulturplanter.

Betatt av landskapet 
Michael Böhling og Karine Pia Hansen møttes 
som utenlandsstudenter i Australia og han over-
tok bedriften i 2012. Böhling er utdannet jord-
bruksagronom, hun er dyrepasser.

– Far ble fullstendig betatt av det vakre land-
skapet da han kom hit rett etter Murens fall og 
den tyske gjenforeningen. Han bestemte seg for å 
bli, forteller Michael Böhling. 

Angermünde ligger midt i et vakkert kultur-
landskap i delstaten Brandenburg, omtrent midt 
mellom Berlin og Østersjøkysten. Byen har bare 
14 000 innbyggere, men er et livlig handelssen-
trum for et betydelig omland. Grensen til Polen er 
bare minutter unna med bil.

Insektdød er topptema
I mange år har insektdød vært et viktig tema i det 
offentlige ordskiftet i Tyskland, og mye av opp-
merksomheten rundt insektdød har i stor grad 
vært fokusert på bier. 

Typisk nok ble Maja Lundes bok «Bienes hi-
storie» den mest solgte bok i Tyskland i 2017 og lå 
et helt år på nyhetsmagasinet Der Spiegels best-
selgerliste, derav 12 uker på førsteplass.

Så har da også millioner bier forsvunnet siden 
begynnelsen av 2000-årene, i Tyskland og i man-
ge andre europeiske land. Hele populasjoner er 
ganske enkelt blitt borte, og det har konsekven-
ser. Likevel er det ikke honningbiene som er det 
store problemet, slik mange tror, men villbiene. 

Den reduserte bestanden av blant annet bier og 
humler vil på sikt kunne ha store konsekvenser. 
Eksperter anslår at den globale verdien av natur-
lig pollinering kan komme opp i 5 000 milliarder 
kroner. Mer enn halvparten av verdens matvare-

produksjon er direkte eller indirekte avhengig av 
pollinerende insekter.

Retter pekefinger mot landbruket
Mange retter en pekefinger mot landbruket og 
mener at monokultur og omfattende bruk av 
plasttunnel er mye av skylden for insektdød og 
redusert artsmangfold. 

Spesielt i delstaten Brandenburg dyrkes det 
svært mye asparges og bær i plasttunnel, noe 
som begrenser insektenes livsgrunnlag. Flere 
talspersoner for det tyske regjeringspartiet De 
Grønne har tatt til orde for å begrense bruken av 
plast i landbruket. Noen ønsker sågar forbud.

I Norge driver Nibio flere forsøksprosjekter 
med sikte på å bedre forholdene for insektene. 
Nylig hadde Nibio en runde med landbruks-

ministeren, der de viste eksempler på overgang 
fra kortklipte plener til blomstereng. På spørs-
mål om mulighetene for økte tilskudd for blom-
sterenger, stiller statsråden seg positiv i et inter-
vju i Nationen, 17. juni.

– Ei moglegheit er å gi større løyver til dei som 
vil ha blomstereng på eigedomen sin. Vi har ikkje 
landbruk, om vi ikkje har eng, seier Olaug Bolle-
stad til avisen.

PS: Bor du på rett sted i Norge, kan du søke 
RMP-midler for å så og skjøtte soner med pollina-
torvennlige frøblandinger på jordbruksareal. So-
nene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom 
vekstsesongen, og arealet det gis tilskudd for skal 
ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevern-
midler. •

Fakta
• Det er 33 000 insektarter i Tyskland.  
7 876 av dem, eller ca 25 prosent, står 
på den såkalte «røde liste» over utryd-
dingstruede arter.
• I 63 områder i Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz og Brandenburg har 
undersøkelser siden 1989 vist at mengden 
insekter er gått tilbake med 75 prosent.
• Bier har en særlig viktig betydning for 
bestøvning av blomster og planter. Den 
globale, økonomiske nytten anslås til over 
5.000 milliarder kroner.
• Globalt antar man at det finnes 20 250 
biearter. Honningbiene er ikke truet, pro-
blemet er villbiene.

Kilder: Bundesamt für Naturschutz, Den  
entomologiske forening i Krefeld,  

NDR WissenCheck og Wikipedia.


