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Näringsväxter för humlor och bin, 
blomflugor och fjärilar. 
 
(Anna Persson, Biologiska Inst, Lunds 
universitet. anna.persson@biol.lu.se) 
 
 
För humlor och solitärbin 
 
Örtartade växter: 
Kråkvicker (Vicia cracca)  
Rödklöver (Trifolium pratense)  
Vitklöver (Trifolium repens)  
Alsickeklöver (Trifolium hybridum)  
Gulvial (Lathyrus pratensis)  
Kärringtand (Lotus corniculatus)  
Sötväppling (Melilotus spp) 
 
Ängsvädd (Succisa pratensis) 
Åkervädd (Knautia arvensis) 
Rödklint (Centaurea jacea) 
Blåklint (Centaurea cyanus) 
Väddklint (Centaurea scabiosa) 
 
Dån (Galeopsis spp.) 
Syskor (Stachys spp.) 
Plister (Lamium spp.)  
Brunört (Prunella vulgaris)  
Backtimjan (Thymus serpyllum) 
Kungsmynta (Origanum vulgare) 
Mynta (Mentha spp.) 
Lavendel (Lavandula angustifolia) 
Isop (Hyssopus officinalis) 
Brunört (Prunella vulgaris) 
 
Vallört (Symphytum spp.) 
Blåeld (Echium vulgare) 
Oxtunga (Anchusa officinalis) 
 
Gulsporre (Linaria vulgaris) 
Kungsljus (Verbascum thapsus) 
Smörblommor (Ranunculus spp.)  
Fetknopp (Sedum spp.)  
Johannesört (Hypericum spp.) 
Blåklockor (Campanula spp) 
Backsippor (Pulsatilla spp.) 
Tjärblomster (Viscaria vulgaris) 
 
Ljung (Erica/Calluna spp.) 
Lingon (Vaccinum vitis-idaea) 

Blåbär (Vaccinum myrtillus) 
 
Blommande träd och buskar: 
Sälg, jolster och viden (Salix spp.) 
Ek (Quercus robur)  
Äpple (Malus domestica) 
Lönn (Acer spp.) 
Kastanj (Aesculus hippocastanum) 
Rönn (Sorbus aucaparia) 
Hagtorn (Crategus spp.) 
Oxbär (Cotoneaster spp.) 
Fågelbär, sötkörsbär/surkörsbär (Prunus 
avium/P. cerasus)  
Plommon (Prunus domestica) 
Hallon (Rubus idaeus) 
Björnbär (Rubus fruticosus)  
Vinbär/Krusbär (Ribes spp.) 
Rosor (Rosa spp., särskilt vilda och gamla 
sorter) 
Kaprifol (Lonicera peryclemenum) 
Murgröna (Hedera helix) i sin buskiga 
form, som också blommar. 
 
 
För honungsbin  
 
Arter som ger en massblomning och kan 
fungera som drag-gröda för honungsbi: 
Honungsfacelia (Facelia tanacetifolia) 
Vitklöver (Trifolium repens) 
Raps (Brassica napus) 
Träd och buskar (se ovan) 
 
 
För blomflugor 
 
Örtartade växter 
Palsternacka (Pastinaca sativa) 
Renfana (Tanacetum vulgare) 
Gråbo (Artemisa vulgaris) 
Mållor (Chenopodium ssp.) 
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) 
Vallmo (Papaver spp.) 
Älgört (Filipendula ulmaria) 
Lokor (Heracleum spp.) 
Lök (Allium spp.) 
Johannesört (Hypericum spp.) 
Cikoria (Cichoricum intybus) 
Fibblor (Leontodon spp., Hypochoeris 
spp., Sonchus spp., m.fl.) 
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Röllika (Achillea millefolia) 
 
 
För fjärilar 
 
Örtartade växter: 
Nejlikväxter (Caryophyllaceae), t.ex.: 

• Fjädernejlika (Dianthus plumarius) 
• Borstnejlika (Diantuns barbatus) 
• Strandglilm (Silene uniflora) 
• Såpnejlika (Saponaria officinalis) 

 
Kransblommiga (Lamiaceae), t.ex.: 

• Nepeta (Nepeta spp.) 
• Mynta (Mentha spp.) 
• Kungsmynta (Origanum vulgare) 
• Anisisop (Agastache foeniculum) 

 
Pipörter (Centranthus ruber m.fl.) 
Violer (Viola spp.) 
Aster (Aster spp). 
Kärleksört (Hylotelephium spp.) 
 
Buskar: 
Kaprifol (Lonicera spp.) 
Buddleja, t.ex. syrénbuddleja (Buddleja 
davidii) 
 
 
Övrigt 
 
Viktiga växter, men som tyvärr betraktas 
som ogräs: 
Mjölkört (Epilobium augustifoilium) 
Kardborre Actium spp. 
Tistlar, (t.ex. Cirsium vulgare, C. arvensis) 
Maskros (Taraxacum sp.) 
Nässlor (Urtica spp.), är värdväxter för 
nässelfjärilens och påfågelögats larver. 
 


