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Den landskapsmessige betydningen
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- i sterk tilbakegang

- på ‘Norsk rødliste for 
naturtyper’

Semi-naturlig eng, naturbeite:
VU-sårbar

Semi-naturlig strandeng: 
EN-sterkt truet

Semi-naturlig eng, hagemark
VU-sårbar

Kystlynghei, 
EN-sterkt truet 

De gamle artsrike 
semi-naturlige 
kulturmarkene



Pusleplantene på strandenga

Strandrødtopp 

Odontites littoralis

Pusleblom, Lysimachia

minima

Dverggylden Centaurium

pulchellum

Dverglin, Radiola linoides

Ormetunge 

Ophioglossum vulg.

De små, sjeldne plantene på strandenga
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Landskapet er blitt mer polarisert 

Enten Intensivering 

• Storskala jordbruksdrift med fokus på avling

• Arrondering uten kantsoner

• Intensiv gjødsling og bruk av plantevernmidler 

Eller Ekstensivering 

• Gjengroing med skog, arealer ut av drift

Begge deler går ut over artsmangfoldet av  
blomstrende planter og pollinatorer



Færre blomster- færre pollinatorer

• Ca 1/3 av de truede artene i Norge er kulturavhengige

• Ca ¼ av de pollinerende insektene er på rødlisten

• Også vanlige arter er i tilbakegang*
*NIBIOs overvåkingsprogram,3Q, :

(prosjektleder Wenche Dramstad, NIBIO)

Svalheim 05.03.2022



Slåttemark og det norske 
Miljødirektoratets handlingsplan

Foto: Kai Jacobsen



For 100 år siden var slåttemark en av de vanligste naturtypene i Norge

Store områder ble slått i utmarka Høyet ble transportert hjem til gårdene gjennom 
vinteren

Foto: Aust-Agder museum og arkiv, Setesdalsmuseet.



Handlingsplan for slåttemark

• Slåttemark er en CR- kritisk truet
naturtype på Norsk rødliste for 
naturtyper (2018)

• Den har og status som utvalgt
naturtype gjennom
Naturmangfoldloven (2011)

• Grunneiere kan søke egene
tilskuddsordninger for å restaurere
og skjøtte slåttemarker

• Norge har nå ca. 1000 slåttemarker
under oppfølging = 800 hektar



Nå rettes fokus på landskapsøkologi og å 
skape sammenhenger

Restaurere og rekonstruere:

• Etablere støttehabitater for å styrke  de truede semi-
naturlige habitatene

• “stepping stones”- for å binde dem sammen



I mer enn 50 år har Landvik på den norske sydkyst vært NIBIOs senter for  
frøavlsforskning  

Grønnsakfrø

Rotvekstfrø

Autorisert frøforretning siden 1998 

NATURFRØ

Gressfrø
Kløverfrø

Tilveiebringelse av utsæd:



Siden 2006 har vi (etter initiativ fra Norges vassdrag- og energidirektorat ) 
oppformert stedegne populasjoner  av ‘FJELLFRØ’ og annet naturgress   



I perioden 2012-2015 ble ‘FJELL-NORGE’ inndelt i
frøoverføringssoner basert på genetiske (PCR) analyser

i prosjektene ‘FJELLFRØ’ og ‘ECONADA’ 



‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’
ble opprettet i 2018 som en del av prosjektet 

‘Fra grasmark til blomstereng’ 

To hovedutfordringer: 

1) Tilgang på stedegent norsk blomsterengfrø

2) Mangel på kunnskap om egnede arealer 
og etableringsmåter for blomstereng 



‘Blandingen består av arter som 
finnes i norsk natur, men 
frøene er av utenlandsk opprinnelse’ 

Men er dette en oppgave for NIBIO ? 

Finn det ikke annet pollinatorvennlig frø på det norske markedet ?  



Annette Bär

Bjørn Arild Hatteland

Kristin Daugstad

Kristine Rosland Sundsdal

Marie Vestgaard Henriksen

Trygve Aamlid Ellen Svalheim (red.) Ove Hetland

Bolette Bele

Så da måtte vi begynne med egen 
innsamling av blomsterfrø 
(morfrø) for videre oppformering ! 

Dette arbeidet resulterte i FRØBOKA –
håndbok i frøinnsamling  

Dagpragt-
stjerne / Rød 
jonsokblom
(Silene dioica) 

Blåhat / rødknapp
Knautia arvensis

Blåklokke (Campanula
rotundifolia) 

Flekkgriseøre 
(Hypocharis maculata) 



Første generasjons oppformering ved NIBIO Landvik 

Hylotelephium maximum



Siden 2019 er virksomheten utvidet slik at NIBIO i dag har ca 25 
kontraktfrøavlere av 1.generasjons blomsterfrø i ulike regioner 



Fra det 
norske 

‘Bonde-
bladet’ 



Alle frøpartier renses og spiretestes. Regionale frøblandinger 
settes sammen ut fra tusenfrøvekt og spireevne

Anbefalt såmengde: 0.75 g/m2  (+ gressfrø om nødvendig) 



Regionale blomsterfrøblandinger 2022 

• Blandinger for Vestlandet og Troms & Finnmark 
lanseres 2023 (slik at vi får totalt 10 blandinger) 

• Dette er rent blomsterfrø – 15-25 arter i hver blanding
• Blandes med regionale frøblandinger av svaktvoksende

gressarter etter behov



Regionale blomsterfrøblandinger

9. Nordland: 
Tilgjengelig fra 2022

10. Troms og Finnmark: 
Tilgjengelig fra 2023

1. Sørøstlandet 
a) Tørreng og b) friskeng
tilgjengelig fra 2020

5. Innlandet lavland 
Tilgjengelig fra 2022

7. Innlandet fjellstrøk 
Tilgjengelig fra 2022

8. Midt-Norge Innlandet 
fjellstrøk 
Tilgjengelig fra 2022

6. Sørlige fjellstrøk
Tilgjengelig fra 2024 ?

11. Åpen grunnlendt kalkmark
Tilgjengelig fra 2024 ?

2. Sørvestlandet
Tilgjengelig fra 2022
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Sørøstlandet Midt-Norge Nordland Lavland, Innlandet Fjell, Innlandet Sørvestlandet

Salget av 1.generasjons regionale frøblandinger: 
Ikke stort, men økende 

For 2023 har NIBIO ca 300 kg blomsterfrø tilgjengelig fra småskala-frøavlen  



• Tar utgangspunkt i det norske ‘Regionale Miljø Program (RMP)’s der norske bønder kan 
søke om tilskudd til såing av pollinatorsoner / striper

• Til slike pollinatorsoner har norske frøforretninger hittil komponert frøblandinger som i 
tillegg til norsk gress- og kløverfrø innholder frø av honningurt (Phacelia tanacetifolia),  
blodkløver (Trifolium incarnatum),  lodnevikke (Vicia villosa) og andre ettårige arter 
som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge

• Vår mål er å erstatte dette importfrøet med andre generasjons ‘storskala’ frøavl av 
utvalgte arter som allerede er med i de regionale frøblandingene:  

- arter som tåler næringsrik jord
- arter er hurtige og konkurransesterke i etableringsfasen 
- arter som har en viss blomstring i såingsåret
- arter som kan høstes med kommersiell mejetresker, ev. etter skårlegging

Oppskalering av produksjonen: 
2.generasjons oppformering av utvalgte arter for pollinatorsoner



‘Storskala’  2.generasjons oppformering 

Direkte tresking av eng x svartknoppurt

Prestekrage 
(Leuchantemum vulgare ) 

Rundbelg (Antyllis
vulneraria)  

(Centaurea jacea x Centaurea nigra) 



NIBIO Robustblanding til pollinatorstriper, veikanter o.l. på 
Sørøstlandet 2022-2023



• Tillegg om Naturfrøblandinger, 2015

• Definisjon:

• En Naturfrøblanding er en frøblanding med ulike arter produsert for 
revegeteringsformål og sammensatt slik at den kan bidra til å bevare
plantegenetiske ressurser i naturmiljøer. 

• Frøet skal ha opphav i et definert kildeområde 
som ikke har vært tilsådd på minst 40 år 

• Frøblandinger sammensatt av innsamla
enkeltpopulasjoner oppformert i inntil 5 generasjoner
eller 

• Direkte høstede naturfrøblandinger

Oppforminger og omsetning av frø er underlagt  
‘Forskrift om såvare’  



• NIBIO har importert to stk. 2021  en ‘E-beetle’ 
høstemaskiner fra Sveits: ‘Børstehøster’ med 
oppsamling og EL-motor  

• Egner seg for sams (felles) høsting av frø fra artsrike 
donorenger 

• Frøet blir renset forsiktig og deretter sådd ut 

• Mest aktuell i vernende områder der kravene til lokalt 
frø  er aller strengest.

• Etableringsuksess etter såing av denne typen frø  
sammenliknes  med tradisjonell frøblanding i pågående 
forsøk

Direkte høstede 
naturfrøblandinger
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Takk for oppmerksomheten!
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