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Många bipopulationer i Sverige har under de senaste åren 
minskat kraftigt. Det finns 285 olika vilda biarter i Sverige, 
av dessa är en tredjedel hotade. De finns på rödlistan för 
att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite 
blommor. Det fanns 300 bi- och humlearter, men femton av 
dessa är redan försvunna. Det är oroväckande eftersom bin 
är viktiga pollinatörer för nästan allt som växer. Bins arbete i 
egenskap av att vara pollinatörer är mycket viktigare för oss 
än andra typer av insekter som pollinerar. Bin kan nämligen 
besöka flera tusen blommor på en dag i jakt på pollen till sina 
larver. Andra pollinatörer söker framförallt föda till sig själva 
och blir då inte lika effektiva pollinatörer. 
 
Det finns både sociala och solitära arter av bin. De sociala 
arterna är till exempel våra honungsbin och humlor, 
det är dem man i huvudsak använder för pollinering av 
matproducerande växter idag. De solitära arterna lever 
ensamma som namnet antyder och behöver fler och mer 
spridda boplatser. Många arter är också mycket specialiserade 
och samlar bara pollen till sina larver från några få växter. 
I Sverige finns det flera olika pollinatörer; bin, humlor och 
andra vildbin, getingar, fjärilar, blomflugor och skalbaggar.

Insekterna besöker blommorna när de letar efter föda, pollen 
och nektar. Pollen fastnar då på insekternas kroppshår och 
sprids sedan med insekten till andra blommor. På det sättet 
flyttas växternas pollen från ståndare till pistiller i andra 
närliggande blommor och växten undviker självpollinering. 
Pollenkornen befruktar sedan äggcellerna i fröämnet så att 
frön kan bildas. Fröna skyddas av kapsel som hos vissa växter 
sväller upp till en frukt.
En tredjedel av det vi äter skulle inte finnas utan bina. 

Fakta om bin
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*1

*1 www.huffingtonpost.de         2014-10-22
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*2 Baserat på fakta från brittiska tidningen “The independent”

Världens mat

*2
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• Åkrar besprutas med kemikalier och vi människor 
använder ibland olika bekämpningsmedel som skall skydda 
växterna från skadliga insektsangrepp. Problemet är att 
bekämpningsmedel även är giftiga för de användbara 
insekter som behövs för att pollinera våra odlingar. Även 
vilda växter som växer i dikesrenar i uppodlade områden 
dör av bekämpningsmedlen för ogräs i odlingarna. Bin är 
känsligare för gifter än oss människor.

• Ett annat problem är att många bönder inte har varierade 
odlingar och det blir ett enformigt landskap för vilda bin.

• Parasiter och sjukdomar.
• Klimatet förändras. 
• Dikesrenar, skogsbryn, sandfält samt övergivna områden i 

och runt städer, har försvunnit som möjliga habitat.

Varför har populationen av bin minskat?
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I naturen gör de vilda biarterna sina bon i murken ved och 
skalbaggsgångar i gamla träd. De kan också bygga bo i märgen 
i växtstänglar av hallon, rosor och fläder eller gräver gångar 
i solbelyst sandig mark. Vissa arter bor till och med i tomma 
snäckskal. I städer finns det inte alltid så mycket material för 
insekter att använda sig av. Människor förstör deras naturliga 
miljö, vi borde till exempel inte ”städa” våra diken eftersom 
där finns material som bina använder och lever av. Döda 
växter, torr ved och liknande ses ibland som ”skräp” av oss 
och bränns därför eller tas bort. Våra gamla sandiga körvägar, 
där många biarter kunde bygga sina bon, har blivit grus eller 
asfaltsfyllda. Då finns det inte längre plats för boendeplatser, 
vilda växter och blommor som insekterna genom evolutionen 
anpassat sig till. Istället planterar vi monokulturer, klipper och 
tar bort oönskat ogräs och tar därmed även bort insekternas 
livsviktiga habitat.

Det finns många sätt att hjälpa insekterna. Med ett 
insektshotell underlättar man för de insekter som bor i hål. 
Många biarter lägger sina ägg i yngelceller. De fyller cellen med 
pollen och nektar, för att larverna ska ha något att äta när de 
kläcks. När larven har ätit så omvandlar den sig till en puppa. 
De flesta vildbin övervintrar som fullväxta larver eller som 
färdiga insekter. Andra övervintrar som puppor och utvecklas 
under tiden till färdiga insekter. På våren tar de sig ut ur 
puppan redo att börja reproducera. En del arter reproducerar 
på hösten, övervintrar som en färdig insekt och lägger sina 
ägg på våren. Andra arter parar sig två gånger per år, men då 
övervintrar bara den ena generationen.

Hur kan vi hjälpa vilda bin och andra 
insekter?
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Du kan hitta bilder och även lägga upp bilder på:
Instagram: #villbidra
www.facebook.com/Villbidra

Mer information om bin, varför de dör samt länkar till sidor med 
mer information om insekter, pollinering och undervisningsmaterial:
www.villbidra.wordpress.com
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