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SESONGHJULET
- Bie søker blomst Tips til variert og næringsrik mat for bier

SOMMER

Oregano
Storkenebb

Solsikker

Øyeblom
Agurkurt

Forglemmegeisøster

Gressløk

Prakthumleblom

Ringblom

Bringebær

Blomstereng

Isop

Rips/solbær/
stikkelsbær

Marikåpe

Timian
Lavendel
Honningurt

Kattost

Salvie

Frukttrær

Krokus
Høstbergknapp
Stemorsblom Svibel/Hyasint

VÅR

Høstasters

Russeblåstjerne/
Scilla

Solhatt
Selje

HØST

og sommerfugler, sørger for bestøvning av opptil 1/3 av alle matvekster. Flere andre vekster som biene bestøver er fôr
for husdyrene våre. Dermed er totalt rundt 80% av matbordet vårt påvirket av insektenes arbeid.

hovedårsakene. Biedøden har enda ikke nådd Norge, men faren er høyst reell.
Sesonghjulet Blomst søker bie, gir tips til forlengelse av bienes sesong, med et mangfold av nektar- og pollenrike planter,
fra tidlig vår til sen høst. Biene trenger blomster med åpne kronblader så tilgjengeligheten til matfatet er god. De bruker

Planteliste
VÅR
Krokus spp (Crocus spp.)
Snøklokke (Galanthus nivalis)
Julerose (Helleborus spp)
Svibel/Hyasint (Hyacinthus orientalis)
Marsklosterklokker (Leucojum vernum)
Russeblåstjerne (Othocallis siberica, gammelt navn: Scilla)
Lungeurt (Pulmonaria
Stor Snøstjerne (Scilla luciliae – gammelt navn: Chinodoxae)
Skogtulipan (Tulipa sylvestris)
Stemorsblom (Viola tricolor)
Løkplantene har det best i selve plenen, slik sparer du plass i
bedene til sommerblomster og stauder
Vårblomstrende busker
Småildkvede (Chaenomeles japonica) – vakre røde blomster,
og fruktene gir nydelig gelé
Mispel (Cotoneaster scandinavicus; niger
Praktgullbusk (Forsythia x intermedia)
Trollhassel – (Hamamelis) har ikke noe med hassel å gjøre,
bare navnet. Blomstring svært tidlig vår, evt sen høst/milde
vintre
Leddved (Lonicera xylosteum) – obs: Giftige bær
Mahonia (Mahonia aquifolium) – gule blomster om våren,
blå bær om høsten
Rhododendron (Rhododendron spp.) - vår/sommer. Velg
arter med åpen blomst. Mange aktuelle arter, husk å sjekke
svartelisten
Selje (Salix caprea) - Tidlig vårblomstring, viktig! Tidspunkt

Marskrossved (Viburnum farreri) – dufter deilig,
rosa blomster i mars-april
Vårblomstrende trær
Eple (Malus sylvestris)
Søtkirsebær/morell (Prúnus ávium)
Surkirsebær (Prúnus cerásus)

SOMMER
Ettårige
Agurkurt (
- blomstring fra juni til frost
Ringblom (Callendula vulgaris) - ikke fylte arter
Kornblomst (Centaurea cyanus)
Storvoksurt (Cerinthe major)
Solsikke (Heliánthus ánnuus)
Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Honningurt (Phacelia tanacetifolia
Blomkarse (Tropaeolum spp)
To-årige og stauder
Gressløk (Allium schoenoprasum) - svartelistet som SE
(svært høy risiko), men blir trolig unntatt forbud mot
utplanting.
Forglemmegeisøster (Brunnera macrophylla)
Revebjelle (Digitalis purpurea ) - obs giftig

Vortemelk (Euphorbia spp)
Prydstorkenebb/Rosestorkenebb (
Geranium macrorrhizum) - Lang blomstringstid
Prakthumleblom (Geum coccineum )
Alunrot (Heuchera)
Isop (
) – er utrydningstruet og derfor bør
vi dyrke den – biene elsker den!
Ekte lavendel (Lavandula angustifolia)
Stor apotekerkattost (Malva sylvestris mauritiana)
Nattlys (Oenethera biennis )
Oregano/Bergmynte (Oríganum vulgáre) – en forutsetning for
mat til bier er at du ikke høster for mye av urter, de må jo få
Polemónium coerúleum)
Kryddertimian (Thymus vulgaris)
Veronika (Veronica spp)
Busker – pryd og bær
Klematis (Clematis spp.) - Velg arter med åpen blomst. Mange
aktuelle arter, husk å sjekke svartelisten
Duftkaprifol (
Bær spres med fugl.
Plante svartelistet som HI (høy risiko)
Duftskjærsmin (Philadelphus coronarius)
Hagerips (Ribes rubrum) - Svartelistet som SE (svært høy
risiko), men blir trolig unntatt forbud mot utplanting
Solbær (Ribes nigrum)
Stikkelsbær (
)
Roser (Rosa spp.) - Velg arter med åpen blomst. Mange
aktuelle arter, - husk å sjekke svartelisten
Bringebær (Rubus idaéus) - Trenger mye stell, men er veldig
viktige for biene
Potteplanter
Tåre/Dråpe (

– må tas inn om høsten

HØST
Stauder
Høstasters (Aster spp.)
Purpursolhatt (Echinacea purpurea)
Storhjortetrøst (Eupatorium purpureum)
Høstsolbrud (Helenium autumnale)
Høstsmørbukk/Høstbergknapp (
ewersii)
Blomkarsene, ringblomstene og solsikkene holder seg lenge i
blomst, helt til frosten kommer
Høstblomstrende busker
Sommerfuglbusk (Buddleja davidii)
Buskmure (Dasiphora/Potentilla fruticosa
Kilder
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