
Insektshotell - guide

Vill du bidra mer? gå till: 

villbidra.wordpress.com
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Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett 
skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet i sektioner 
så att man kan byta ut delar och på så sätt förlänga hotellets 
livslängd. Insektshotellets djup bör vara ca 15 cm för att 
hålrummen ska kunna vara tillräckligt långa för olika 
växtbitar för olika larver och ägg. De flesta vildbin lägger 
många yngelceller i samma rör med ”mellanväggar” mellan 
larverna. 

Placering
Att göra flera mindre hus i trädgården kan vara bättre än att 
göra ett enda stort. Placera huset en bit från marken, ca en 
meter upp. Om insektshotellet placeras direkt på marken så 
kan det suga upp fukt. Bina behöver ha det varmt och torrt. 
Det är också bra att placera hotellet på ett ställe där det inte 
blåser så mycket. Bihotellet kan sättas upp på grindstolpar, 
uthusväggar eller på trädstammar. Det finns risk att skada 
levande träd så det är bäst att borra i döda trädstammar. 

Att det finns tillräckligt med mat för bina där insektshotellet 
placeras är också av vikt. Exempel på växter som bin behöver 
är: vilda blommor såsom maskros, lupiner, smörblommor, 
hundkex, prästkragar, gullvivor, rödklöver, men även 
planterade blommor och växter så som lavendel, salvia, 
timjan, klöver, nejlikor (besöks mest av fjärilar), liljeväxter och 
örter. Även fruktträd, bärbuskar och ärtväxter är beroende 
av insekterna för sin pollinering  och bidrar till insekternas 
överlevnad.

Vattendrag i närheten av insektshotellet underlättar också för 
framförallt tambin. Vildbin är inte alls lika beroende av det.
Till insektshotellet som vi byggt har vi valt att endast använda 

Insektshotellets konstruktion
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oss av nedbrytbara material, så 
att materialet i sig kan bli nytt 
boende för insekterna medan 
materialet bryts ner. När det 
väl har brutits ner ska det 
heller inte påverka närmiljön. 
Väljer man icke nedbrytbara 
material, ska man tänka på 
att plocka ner huset och även 
eventuella spikar som man 
hängt upp huset i.

ljung

röd klöver*2

lilja

fingerborgsblomma
maskros*1

*1 commons.wikimedia.org   2014-10-22
*2 wildpflanzenliebe.wordpress.com  2014-10-22
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Som vi nämnt tidigare kan bihotellet sättas upp på 
grindstolpar, uthusväggar eller på trädstammar. Det finns 
risk att skada levande träd så det är bäst att borra i döda 
trädstammar.
Här har vi tips om hur man kan sätta upp insektshotellet utan 
metallspik, eftersom metall i träden kan orsaka skador på t.ex. 
utrustning om man skulle vilja ta ner trädet.
 
Man kan sätta upp sitt insektshotell med plugg/tappar 
som har en diameter på 9,5 mm t.ex. Hårda träslag 
har motståndskraft mot röta och förlänger därför 
upphängningspluggens varaktighet.  
 

Gör så här
Du behöver ett borr som är 9 mm diameter, (alternativt ett 
borr som är 0,5mm mindre än tappen du valt), borrmaskin och 
en hammare. 

1. Sätt fast en lång bräda på insektshotellets baksida. Den  
skall vara så lång att den sticker ut ca 10-15 cm från botten 
och taket på insektshotellet. 

2. Borra sedan ett snedställt hål i brädans övre ände 
och in genom trädstammen. Hur långt ni ska borra beror på 
tappens längd och brädans tjocklek. (Ett till fyra hål behövs 
beroende på hur stort insektshotell ni byggt, vår modell har 
två hål.)

3. Slå i en plugg genom det övre hålet och in i trädstammen. 
Slå fast insektshotellet men låt pluggen sticka ut ca 2-4 cm på 
framsidan. Om pluggen inte sticker ut kommer insektshotellet 
inte hänga stabilt. Det är även viktigt att pluggen sticker ut 

Upphängningstips för insektshotell
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eftersom levande träd växer sig 
bredare.

4. När insektshotellet 
sitter fast i övre hålet mot 
trädet, håll hårt i hotellet och 
borra sedan nedre hålet. Slå i 
den andra pluggen. Pluggarna 
kommer att svälla av trädets 
fuktighet så att insektshotellet 
sitter fast stadigt.

5. Kontrollera upphäng- 
ningen någon gång om året. 
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• Litet = bra: Gör helst många små insektshotell istället 
för ett stort. Små hotell hindrar parasiter från att sprida sig.
• Material tips: Använd gärna obehandlat trä, 
tegelstenar, gamla träpinnar, grenar, vassrör, pinnar från 
hallonbuskar och andra växter som har ihåliga eller hårda 
stjälkar med porös mitt som insekterna kan gräva ur, lera, 
bambupinnar, mm.  (Kottar bark, hö kan användas men finns 
lite överallt och hjälper inte bin i första hand utan andra 
insekter.)  Låt kreativiteten och området du bor i avgöra vad 
du använder dig av.
• Tänk återvinning: Använd kärnved, hårdare träslag 
eller träslag som tål vatten bra, framförallt till taket som 
skall tåla väta. Man kan också olja eller vaxa tak och utsidor 
med miljövänliga/nedbrytbara produkter. Om du använder 
metallnät, spik eller skruv, så behöver de tas bort innan 
återvinning. Undvik lim, eftersom det oftast innehåller 
kemikalier som är skadliga för insekterna. 
• Bygg insektshotellet av naturmaterial: Använd inte 
plast eller processat material eftersom kemikalierna i dessa 
material kan skada insekterna. Kom ihåg att se efter hotellet 
du byggt, om det inte längre är användbart, återvinn eller 
kompostera det. Tänk på att om du blandat material i bygget 
så måste du ta isär det för att kunna sortera delarna med rätt 
material.
• Dela saker en och en: När du delar vasstrån eller 
växter med ihåliga stjälkar i mindre bitar är det viktigt att se 
till att varje stjälk har en öppning och en nod kvar. Noderna 
är för hårda för insekterna att ta sig igenom, vilket är bra som 
bakre vägg i boet eftersom det blir vindskydd för ägg och 
larver. Inga bin lägger ägg i korsdrag, så se till att det finns 
vindskydd om ni vill ha inneboende.

Tips och råd till dig som vill bygga 
ett insektshotell
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• När du borrar: Tänk på att borret du använder skall 
vara skärande. Det vill säga väldigt vasst! Borra i virke som 
har en fuktighet av 14 % eller torrare. (Möbeltorrt, eller har 
legat och torkat i minst ett år som uppskuret virke.)Borra mot 
fibrerna i virket, annars kan det spricka och släppa in fukt 
och parasiter. Borra hålen i olika storlekar mellan 3-9 mm i 
diameter och ca 12 cm djupa, eller så djupa som borren når. 
OBS. Hålen bör inte sitta allt för tätt. Alla hål behöver en bakre 
vägg, så borra inte hela vägen igenom materialet. 
• Material att borra i: Om du väljer att göra boenden till 
insekter genom att borra i träbitar bör du välja hårda trätyper 
eller lövträ, undvik dock furu och gran, eftersom fibrerna 
i furu reser sig när det blir fuktigt. Så att det blir stickor i 
gångarna som kan skada insekterna.
• Häng hotellet på: grindstolpar, uthusväggar eller på 
döda trädstammar i första hand.
• Jämna gångar: Se till att använda vassa borr så att 
gångarna blir så rena som möjligt.
• Lerväggar: Om du bygger en lervägg i ditt hotell till 
insekter som själva gräver hål, se till att leran inte är för hård. 
Keramiklera blir väldigt hård när den torkar, men sandblandad 
lera som man hittar i naturen passar bra. Man kan borra ett 
litet begynnelsehål, så att insekterna hittar dit och fortsätter 
att gräva själva.
• Bark och hö: Bark skall ställas lodrätt och används till 
fjärilar. Hö används framförallt som utfyllnadsmaterial för att 
fylla hålrum så att det blir tätt.
• Fågelskydd: Det kan vara bra att sätta upp något som 
hindrar fåglar från att äta upp de insekter som hibernerar 
i hotellet. Som skydd för fåglar fungerar ett metallnät som 
sticker ut ca 3-5 cm framför ingången. Alternativt kan en 
framsida av trä med många hål i olika storlekar fungera.
Då släpps insekter in utan att fåglarna får tag på dem.



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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