
Blomsterstriper for pollinerende insekter - aktuelle frøblandinger 2020 
Sammenstilling pr 15. april 2020 Karoline Finstad Vold Fylkesmannen i Innlandet. Beskrivelsene av de 

enkelte frøblandingene er skrevet av frøforhandlerne.  

Aktuelle frøblandinger fra Felleskjøpet  
Kontakt Jon Atle Repstad Jon.Atle.Repstad@felleskjopet.no Telefon: 913 48 750 
 

SPIRE Insektvenn (flerårig blanding) 

45 % rødsvingel 
   5 % engkvein 
10 % rødkløver 
10 % hvitkløver 
10 % Blodkløver 
10 % Honningurt 
  5 % tiriltunge 
  5 % luserne 
 
Denne blandingen er noe justert fra 2019. Grasandelen er litt (5%) lavere. Praktiske 
erfaringer fra i fjor viste at det ble relativt mye honningurt og Felleskjøpet har derfor 
redusert andelen av denne. For at blandingen skal gi mer variert blomstring i fra andre år er 
det tatt inn tiriltunge og luserne. Luserne kan være litt vanskelig å få til og bli varig. Derfor 
benyttes luserne som er ferdig smittet med Rhizobium-bakterier. 
 
Pakningsstørrelse: 5 kg Såmengde: 2-3kg/daa Såtid: Fra midten av april til tidlig juni.  
SPIRE Insektvenn er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter og 
honningurt. Blodkløver og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil 
ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, 
men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Blandingen gir et insektvennlig 
plantebestand over flere år.  
 

SPIRE blomsterblanding DK (ettårig blanding) 

Acroclinium (Helipterum) roseum, Rosesolvinge 
Adonis aestivalis , Sommeradonis  
Calendula officinalis høy, Ringblomst  
Calendula officinalis lav, Ringblomst  
Chrysanthemum carinatum, Ringkrage  
Clarkia elegans, Hageklarkia  
Convolvulus tricolor, Trikolorvindel  
Cynoglossum amabile, Kinahundetunge  
Eschscholtzia californica, Californiavalmue  
Gilia leptantha, Gilia Godetia grandilfora, Sommerasalea  
Gypsophila elegans hvit, Brudeslør  
Gypsophila elegans rød, Brudeslør 
Iberis (Amara) coronaria, Sløyfeblomst  
Iberis umbellata, Skjermsløyfe  
Centaurea cyanus, Kornblomst 
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Nigella damascena, Jomfruen i det grønne  
Papaver rhoeas, Kornvalmue 
 
Pakningsstørrelse: 1 kg Såmengde: 2-3kg/daa Såtid: Fra mai til tidlig juni.  
Blomsterblanding DK for insekter er sammensatt av 17 ulike ettårige arter – velkjente fra 
hagedyrking. De er brukt som utplantingsplanter i lange tider. Blandingen gir et langvarig, 
fargerikt blomsterflor som er svært dekorativt. De første artene vil blomstre etter ca. 8 uker 
og blomstringen fortsetter til frosten.  
Blandingen er vurdert av Artsdatabanken og Miljødirektoratet i henhold til 
Naturmangfoldloven og kan brukes på dyrka mark, i parkanlegg og i transport- og 
næringsutbyggingsområder uten tillatelse/søknad. 
https://www.felleskjopet.no/globalassets/media/dokumenter/plantekultur/safro-og-
gront/dyrkingsraad-spire-blomsterblanding-dk.pdf 
 
 
Lenke til nettsak Felleskjøpet 2019: 
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.felleskjopet.no
%2Falle-artikler%2Falle-artikler-planteproduksjon%2Fartikler%2Fta-vare-paa-
insektene%2F&amp;data=02%7C01%7CJon.Atle.Repstad%40felleskjopet.no%7C10f65c3115
5641d9d32108d7d650cf6e%7C06bb15dc3bc6406db3974f7fdd149de1%7C0%7C0%7C63721
3514892984714&amp;sdata=Z3oQxgvygZxGEllY3AB2yB4gNk4OxKxPzOkxaojqFdE%3D&amp;
reserved=0  
 

Aktuelle frøblandinger fra Norgesfór/Strand 
Kontakt Bjørn Molteberg bmo@strandunikorn.no Telefon: 911 45 996 

Strand nr. 70 (ettårig blanding) 

• 15 % Aleksandrinerkløver 
• 15 % Blodkløver 
• 14 % Perserkløver 
• 17 % Bokhvete 
• 10 % Honningurt 
• 14 % Sneglebelg 
• 15 % Lin 

Såmengde: 2-3 kg/daa – Kun i 10 kg’s 

Bievennlig – ettårig. En allsidig blanding med ettårig vekster som gir mange pollinator-
vennlige blomster gjennom sesongen. Mange hadde en positiv erfaring med blandingen i 
2019. Passer godt til striper langs kanter på dyrket mark som blir pløyd eller «avsluttet» 
hvert år. Blomstrer fra juni/juli til september. Ikke så for tidlig pga. faren for frost, spesielt 
mht. bokhveten. 

Strand nr. 71 (flerårig blanding) 

• 42 % Rødsvingel -fl. årig gras 
• 5 % Engkvein -fl. årig gras 
• 10 % Rødkløver -fl. årig 
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• 10 % Hvitkløver -fl. årig 
• 5 % Luserne -fl. årig 
• 3 % Karve -to årig 
• 10 % Honningurt -ettårig 
• 10 % Blodkløver -ettårig 
• 5 % Vårrybs -ettårig 

Såmengde: 2-3 kg/daa – Kun i 10 kg’s 

Bievennlig – flerårig. En allsidig og flerårig blanding som gir mange pollinatorvennlige 
blomster gjennom sesongen. Blandingen består av både ettårige og flerårige vekster, der de 
ettårige blomster i såingsåret og de flerårige senere år og kan følgelig gi et insektvennlig 
plantebestand i flere år. Den inneholder også en andel gras for å gjøre blandingen mer varig 
og ikke så «tett». Passer godt til varige grasstriper / grasdekte kantsoner i åker eller 
grasdekte vannveier i åkerlandskapet. Blomstrer fra juni/juli til september. 

Strand nr. 72 (flerårig blanding) 

• 8 % Rødkløver 
• 4 % Hvitkløver 
• 8 % Alsikekløver 
• 8 % Tiriltunge 
• 8 % Esparsette 
• 8 % Stenkløver 
• 4 % Formargkål 
• 17 % Oljelin 
• 17 % Bokhvete 
• 8 % Honningurt 
• 6 % Quinea 
• 4 % Agurkurt (biblomst) 

Såmengde: 1,5 kg/daa eller 150 gr./100 m2- Kun i 2 kg’s 

Dansk pollen og nektarblanding. Blandingen består av 12 ulike ett- og flerårige blomstrende 
arter som tiltrekker bier, humler og andre pollinerende insekter. Ettersom blandingen består 
av danske sorter, kan den ikke regnes som varig her i landet, – maks 2-3 år ved normale 
innlandsvintre, men noen arter selvsår seg lett og kan komme igjen på samme sted i flere år. 
Inneholder også en andel fôrmargkål, som gir næring til sommerfugllarver mm. i såingsåret. 
Blandingen kan sås på dyrket mark, men anbefales ikke på areal som berøres av 
«Naturmangfoldloven». Den passer best på mindre areal hos «hobbygartneren», hageeieren 
eller i kultiverte parker. 

Lenke til Norgesfór: 

https://plantekultur.no/sakorn/froblandinger-til-alle-formal/egenskaper/ 
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Innsamling og oppformering av naturfrø på NIBIO, Landvik 
Pr nå (2020) selges kun frø i småpakningen fra NIBIO og disse er bare egnet på små areal. 
Det er dessuten foreløpig oppformert frø tilpasset sørøstlandet. Fylkesmannen i Innlandet 
har bidratt med midler slik at det i 2019 ble samlet inn frø fra innlandet. Disse skal 
oppformeres i år og vil først komme i salg i 2021.  
NIBO arbeider ytterligere for å få opp produksjonen av blomsterfrø. 
Det skal etableres storskalafelt (5 daa) for oppformering av noen av de mest robuste 
blomsterartene som kan egne seg for høsting med normal skurtresker.  
Tanken er at det da kan lages større pakninger av enklere blomsterblandinger som kan egne 
seg for såing på arealer der SPIRE Insektvenn er et alternativ i dag. 
Det vil nok ta noen år før denne produksjonen blir stor nok til å dekke slike behov. 
 


