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Sammanfattning 

Under vintrarna 2006/2007 och 2007/2008 vittnade man i USA om storskaliga förluster av 

honungsbin (Apis mellifera). Gemensamma symptom för dessa förluster var att arbetarbin 

försvann från kolonierna fastän det fanns rikligt med mat och inga tecken på infektion av nå-

gon parasit. Fenomenet fick namnet Colony Collapse Disorder (CCD) eftersom det slutgiltiga 

stadiet var att kolonierna kollapsade. Denna översiktstudie ämnar till att reda ut begreppet 

CCD och se över vilka potentiella orsaker den rådande forskningen föreslår och vad man har 

kommit fram till sedan utbrottet 2006. Resultaten indikerar att det antagligen inte är en ensam 

faktor bakom CCD utan att flera faktorer samverkar. Det finns ett antal hot mot bina med 

symptom som liknar CCD och som antas bidra till försvinnandet. Ett hot är det parasitiska 

kvalstret Varroa destructor som förutom att det suger binas hemolymfa även agerar vektor åt 

flera CCD-förknippade patogener som Nosema ceranae och Israeli acute paralysis virus 

(IAPV). Dessutom sänker V. destructor binas immunförsvar vilket gör att virus som överförs 

via kvalstret replikeras snabbare och blir dödligare. Man har även visat att vanligt förekom-

mande bekämpningsmedel kan göra bina mer mottagliga för sjukdomar. Där hittade man ett 

signifikant samband med just N. ceranae vilket är i enlighet med teorin om att flera faktorer 

samverkar. I nuläget bidrar CCD fortfarande till bidöd men är inte lika akut som 2006/2007. 

Istället är det andra hot såsom biodlares svårighet att behandla invasion av varroakvalster, 

kalla vintrar och att bisamhällen svälter ihjäl för att de invintras i för små populationer, som är 

ett större hot än CCD. 
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Inledning 

En tredjedel av vår föda är direkt eller indirekt pollinerat av bin. Exempel på grödor som är 

beroende av insektspollinering är sojabönor, raps, bönor och ärtor. Flertalet frukter och grön-

saker som vi konsumerar dagligen behöver insektpollinering för att sätta frukt. Hit hör mand-

lar, äpplen, blåbär, gurka, squash och melon (Spevak 2012). 

Det finns hela 20 000 olika arter bin (Apoidea), det är fler än alla däggdjur och fåglar till-

sammans. Bin tillhör insektsordningen steklar (Hymenoptera) tillsammans med bland annat 

myror och getingar. När man talar om domesticerade honungsbin menar man främst europe-

iskt honungsbi (Apis mellifera) och asiatiskt honungsbi (Apis cerana). Bins föda består till 

största del av pollen och nektar. De samlar pollen för att fylla sitt proteinbehov och för att 

föda sin avkomma. Samtidigt förser de naturen med en nyckeltjänst i form utav pollinering, 

av både vilda och planterade växter. Det är detta som har gjort biet till en del av människans 

kultur. Det är därför vi har domesticerat bin och låtit dem pollinera våra grödor och blommor 

för en färggladare vardag och ett rikare födointag. Tack vare bins pollinerande egenskap är de 

en essentiell kugge i upprätthållandet av biologisk mångfald, inte bara för människans egen 

del utan för hela ekosystem (Spevak 2012). 

Uppskattningsvis har bipollineringen av grödor i USA ett ekonomiskt värde av 29 milj. dollar. 

Animalisk pollination världen över uppgår till ett värde av cirka 217 milj. dollar (Spevak 

2012). I samband med människans framfart och utbredning ökar behovet av pollinering varje 

dag för att kunna hålla samma takt som den globala utvecklingen inom lantbruk. Grödor som 

kräver pollination av djur (framförallt honungsbin) har ökat med minst 300% de senaste 50 

åren (Aizen & Harder 2009). Emellertid är dessa ekosystemtjänster utförda av bin starkt hota-

de. Detta på grund utav att bin, det europeiska honungsbiet i huvudsak, på senare tid har lidit 

av en rejäl populationsnedgång till följd av att bin försvinner och kolonier kollapsar (Spevak 

2012).  

 

Colony Collapse Disorder 

Omfattande förluster av arbetarbin är inte någon nyhet för biodlare. Det har förekommit epi-

soder med storskaliga förluster av kolonier daterat tillbaka till år 1869 och säkert innan dess 

men utan dokumentation. Dessa perioder med hög mortalitet hos bin har sedan 1869 inträffat 

mer eller mindre regelbundet och varierat i magnitud. Ett exempel är fenomenet som kallades 

"Majsjukdom" vilket pågick från 1891 till 1896 där stora mängder av arbetarbin försvann helt 

(vanEngelsdorp et al 2009).  

Fenomenet 

Det som kom att kallas Colony Collapse Disorder (CCD) fick sitt namn efter det som inträffa-

de 2006. Det som hände var att cirka 24% av USA:s biodlare drabbades av CCD och därmed 

förlorade 45% av sina bikolonier (vanEngelsdorp et al 2007). Dock hade en del biodlare sett 

tecken på CCD redan två år tidigare men valt att inte slå larm (Cox-Foster et al 2007). Detta 

eftersom förlust av arbetarbin inte är något som i vanliga fall uppmärksammas men det som 

var alarmerande 2006 var den ovanligt stora andelen drabbade biodlare och mängden döda 

bin. Det hela blev en nationell angelägenhet när man nästkommande år såg samma sak uppre-

pa sig (vanEngelsdorp et al 2008). Till en början såg man endast spår av CCD i Nordamerika 

och främst USA men senare studier har även påvisat fenomenet i Europa, huvudsakligen i 

Spanien (Dainat et al 2012).  
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Definition av CCD 

Hur vet man då att det är CCD och inget annat som ligger bakom försvinnandet av arbetarbin? 

Det är svårt att påvisa men det finns en definition av åkomman beståendes av en antal karak-

täristiska symptom. (i) Snabb förlust av adulta arbetarbin och därmed ett överskott av juvenila 

bin relativt den adulta populationen. (ii) Brist på döda bin i och runtomkring kolonin, bina har 

"försvunnit" (Figur 1). (iii) Fördröjd invasion av kleptoparasitistiska djur som vanligtvis an-

griper bikupor efter det att bina dött. Exempel på dessa är "small hive beetle" Aethina tumida 
och stort vaxmott Galleria mellonella. (iv) Slutgiltigt symptom för CCD är att drottningen är 

uppassad endast av ett fåtal nyanlända adulta bin (Cox-Foster et al 2007, vanEngelsdorp et al 

2009).  

 
Figur 1. CCD-koloni med brist på arbetarbin. 

Orsakerna bakom CCD 

När man har konstaterat att det är CCD kolonin lider av kommer man till den viktiga frågan. 

Frågan som biodlare, jordbrukare och helt vanliga konsumenter världen över funderat på en 

längre tid. Frågan som forskarlag arbetar för att finna svaret på, innan det är för sent. Vad är 

orsakerna bakom CCD, vilka mekanismer eller organismer är ansvariga för försvinnanden av 

bina? Syftet med denna översiktsstudie är att tolka de olika teorierna bakom CCD med fokus 

på de som har fått mest genomslag, samt dessutom försöka jämföra teoriernas trovärdighet 

och bidragande faktor till CCD. 

 

Möjliga orsaker 

De senaste årens forskning på honungsbin och CCD har resulterat i ett antal teorier som för-

klarar potentiella orsaker till fenomenet. Nedan presenteras de teser som har fått mest upp-

märksamhet och som anses mest trovärdiga. Avsnittet inleds med en ganska kontroversiell tes 

att orsaken till CCD är nutritionsstress som en följd av förlorat habitat. Studien är ganska en-

sam i sitt slag men har stöd av en del data och ser på problemet ur en ny synvinkel. Sedan 

fortsätter granskningen med de mycket välkända hoten från parasiter och sjukdomar. Där är 

det främst varroakvalster som nämns i samband med kolonier som kollapsar. Dock har man 

upptäckt att puckelflugor nyligen har utökat sitt värdspann från i huvudsak humlor till att även 

angripa bin vilket även gör puckelflugan intressant angående CCD. Bland virus finns det 

många som orsakar bidöd men det är bara ett fåtal som har kopplats till CCD, dessa behandlas 

och beskrivs nedan. Även bekämpningsmedel tas upp och inom det fältet har man hittat vikti-

ga samband som kopplar både insektsmedel och svampmedel till större mottaglighet för virus 

hos bin.  
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Nutritionsstress på grund utav habitatförlust 

En potentiell orsak bakom CCD är att bina drabbas av stress i takt med att deras habitat mins-

kar. Den starkaste påverkan i och med habitatförlusten är att deras födosöksområde blir lidan-

de och det hela mynnar ut i en nutritionsstress. Brist på nektar och pollen kan leda till en kraf-

tig reduktion av den adulta populationen och hämma de juvenilas utveckling, med andra ord 

svält. Detta leder sedan till att hela kolonin decimeras och till slut kollapsar, ett av de mest 

karaktäristiska symptomen på CCD (Naug 2009). 

 

Förlust av naturlig betesmark hade störst effekt 

Man har hittat en stark korrelation mellan nedgången av antal kolonier och förlust av habitat 

när man gjort undersökningar på bin i USA. Efter att ha genomfört en multipel regressions-

analys, för att testa om olika biotoper (åker, betesmark, naturlig betesmark, skogsmark, indu-

strimark) har olika stor påverkan, gavs resultatet att förlust av naturlig betesmark var det enda 

som hade signifikant effekt på deklineringen av kolonier. Med naturlig betesmark menas här 

mark som inte behandlas med gödningsmedel eller besprutningsmedel. Den behandlas mer 

med naturliga metoder, så som eldning etc. Det är en väldigt intressant upptäckt då naturlig 

betesmark enligt Naug (2009) är det bäst anpassade habitatet för pollinatörer. Det finns även 

studier som indikerar att bin som lider av en infektion orsakad av vissa patogener får ett större 

näringsbehov jämfört med friska bin. Detta leder till att de infekterade bina blir stressade för 

att de måste hitta en större mängd föda för att tillfredsställda sitt näringsbehov. Man ser lik-

nande beteende hos bin som är infekterade av kvalstret Acarapis woodi, som angriper binas 

trakéer. Infektion av A. woodi sänker binas metabolism när de flyger i syrefattig luft vilket 

försvårar deras flygning. Bina får då mindre chans att återvända till kolonin efter att ha varit 

ute och födosökt (Harrison et al 2001, Mayack & Naug 2009). Om nutritionsstress är en bety-

dande orsak till kolonikollapser så skulle minskandet av födosöksområden genom habitatför-

lust vara en bidragande orsak till CCD. Ytterligare en faktor som stödjer denna teori är att 

liknande resultat uppmätts på humlor (Fitzpatrick et al 2007, Naug 2009)  

Felkällor och brister 

Studien av Naug (2009) som denna teori huvudsakligen stödjer sig på har en del brister som 

man bör ta hänsyn till när man värderar dess styrka och pålitlighet. Forskaren har använt data 

från olika källor i undersökningen. En av källorna över antal kolonier tar inte hänsyn till att 

biodlare ibland delar överlevande kolonier för att utöka mängden och kompensera för förlus-

ter. Materialet i studien inkluderade endast de kolonier som var hanterade av biodlare som 

ägde fler än fem kolonier. Dessutom kan vissa kolonier ha räknats fler än en gång då det sker 

en hel del transport av kolonier för att pollinera grödor i hela landet. Det fanns i undersök-

ningen bara data över kolonier fram till 2003, mer aktuella data hade varit att föredra (Naug 

2009).    

 

Sjukdomar och parasiter 

Det första dokumenterade biviruset upptäcktes redan i början av 1900-talet då en forskare i 

USA stötte på något som kom att kallas Sacbroodvirus (SBV). Viruset börjar replikera sig i 

larverna som sedan blir gula och vätskefyllda. Viruset har fått sitt namn ifrån utseende på de 

avlidna infekterade larverna som påminner om säckar. SBV är den mest utbredda bisjukdo-

men och har hittats på alla kontinenter världen över. Dock är SBV bara en av många sjukdo-

mar bin infekteras av. Det är endast en minoritet av dessa bisjukdomar som kan tänkas vara 

kopplade till CCD (Chen & Siede 2007).  
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Varroa destructor - parasitiskt kvalster 

Varroa destructor (Figur 2) har sedan introduktionen på sent 1980-tal varit en mardröm för 

biodlare då den parasiterar på bin genom att suga hemolymfa på adulta arbetarbin. Ihållande 

parasitering av V. destructor resulterar i tidig död för värden, sämre styrka i kolonin och even-

tuell kollaps av kolonin (Rosenkranz et al 2010). Det som gör kvalstret till ett utav de absolut 

största hoten mot biodling är den korta tid den har infekterat A. mellifera, och därför saknar 

biodlare erfarenhet av att behandla parasiten. Den är utspridd i stort sett över hela världen 

undantagsvis Australien. Att behandla varroakvalster är dyrt vilket missgynnar biodlingen 

men gör man inte det kollapsar de allra flesta kolonier inom två till tre år (Rosenkranz et al 

2010). Man har dock tvekat inför möjligheten att V. destructor är orsaken till CCD eftersom 

symptomen inte stämmer överens. Framförallt det faktum att man hos en koloni infekterad av 

V. destructor ofta hittar döda arbetarbin i och runtom kolonin och att populationen av arbetar-

bin stegvis minskar. Detta skiljer sig från de karaktäristiska symptomen av CCD då bina spår-

löst försvinner och populationsnedgången sker hastigt (Cox-Foster et al 2007). Man har i stort 

sett helt avfärdat V. destructor som ensam orsak till CCD, dock är det möjligt att kvalstret är 

en bidragande faktor i kombination med virus. V. destructor agerar vektor åt ett flertal olika 

letala virus och tillsammans är de ett stort problem för biodlingen.  

 

 
Figur 2. Bi infekterat av varroakvalster 

 

V. destructor som vektor åt virus förknippat med CCD 

Studier visar att V. destructor fungerar som en vektor för olika typer av virus som till exempel 

Kashmir Bee Virus (KBV) och Deformed Wing Virus (DWV) (Shen et al 2005). KBV angri-

per i biets alla olika utvecklingsfaser och uttrycker sig utan några särskilda symptom. Van-

ligtvis ter sig KBV som en latent infektion men kan aktiveras av varroakvalster. En hög infek-

tion av varroakvalster i kombination med KBV i en koloni leder till hög mortalitet bland bina. 

KBV mångfaldigas snabbt när det aktiveras och kan döda ett bi inom tre dagar. V. destructor 

kan förvärva KBV genom att få det av ett smittat bi under parasitering och överför det sedan 

till friska bin (Chen & Siede 2007). När DWV överförs till biet via V. destructor ser man tyd-

liga symptom som förkortad abdomen, missfärgning och deformerade vingar vilket gett viru-

set dess namn. Dessutom dör infekterade puppor och adulta bina i förtid. Detta är i kontrast 

med när DWV överförs utan kvalstret, då ser man inga synliga symptom och värden får inga 

negativa effekter (de Miranda & Genersch 2010).  
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I en omfattande undersökning av Cox-Foster et al (2007) på mikrofloran i kolonier utpekades 

ett virus, Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV), som verkade ha en stark korrelation med CCD. 

I studien utfördes experiment på grupper av bin, 4-15 stycken per grupp, som samlades in från 

21 icke-CCD kolonier och 30 CCD kolonier. Bina var insamlade från olika stater i USA. Se-

dan testade man förekomsten av olika virus som KBV, IAPV, och av Nosema apis och Nose-

ma ceranae. N. apis och N. ceranae är två mikrosporidier som är parasitiska svampar som 

lever i binas tarm. Man fann då att IAPV förekom endast, med ett undantag, i alla CCD kolo-

nier. Dessutom såg man att IAPV signifikant ökade risken för CCD. IAPV beskrevs först i 

Israel 2004 där symptomen för infekterade bin var skakande vingar som ledde till paralysering 

och slutligen avled bina utanför kolonin. Den skakande fenotypen stämmer dock inte överens 

med symptomen för CCD, man tror att skillnader i IAPVs patogenitet kan bero på samtidig 

infektion med andra virus eller i kombination med andra stressfaktorer som undermålig när-

ingstillförsel eller bekämpningsmedel (Cox-Foster et al 2007). IAPV är ett utav de virus som 

kan överföras till bin via V. destructor. Eftersom parasiten inte bara överför IAPV utan även 

gör biet mer mottaglig för viruset kan även det förklara skillnaden hur IAPV uttrycker sig. 

Immunsuppressionen leder till ökad replikation av IAPV i värden (Di Prisco et al 2011) och 

öppnar för möjligheten att en kombination av V. destructor och IAPV är ansvariga för en be-

tydande andel kollapsande kolonier.  

Nosema ceranae och Nosema apis - två letala svampar  

Nosema ceranae och Nosema apis är två mikrosporidiska parasitiska svampar som livnär sig i 

tarmen på adulta honungsbin (Forsgren & Fries 2010). N. apis hittades i det europeiska 

honungsbiet (Apis mellifera) för över 100 år sedan (Zander 1909) medan N. ceranae är en 

senare upptäckt som beskrevs första gången i Peking, Kina. Där isolerades det från det asia-

tiska honungsbiet (Apis cerana) (Fries et al 1996). Man trodde från början att N. ceranae en-

dast infekterade det asiatiska honungsbiet. Experiment har dock visat att både N. ceranae och 

N. apis kan infektera såväl det europeiska som det asiatiska honungsbiet. Provtagningar från 

hela världen visar att N. ceranae infekterar det europeiska honungsbiet frekvent. Det är ett 

stort hot mot biodlingsindustrin (Higes et al 2008). 

N. apis och Black Queen cell virus 

Black Queen Cell Virus (BQCV) isolerades ifrån döda bidrottninglarver som hittades i svart-

nande celler vilket gett viruset dess namn. Man har lyckats koppla utbrott av BQCV till infek-

tion av N. apis. Det har visat sig att BQCV replikeras väldigt snabbt i bin som även är infekte-

rade av N. apis. Det tror man beror på att BQCV överförs via sekret från vissa körtlar och N. 

apis infekterar tarmen på bin och detta leder till ökad mottaglighet för viruset. Symptom för 

BQCV är att bipuppor blir mörka och dör dock kan man inte se några symptom på adulta bin. 

Detta gör att man ej kan koppla BQCV till CCD där symptomen syns på adulta bin som för-

svinner ifrån kolonin. Det är ännu oklar om BQCV kan överföras till bin via V. destructor. 

(Chen & Siede 2007). 

Nosema spp. och koppling till CCD 

Studier från Spanien har visat att infektion av N. ceranae kan leda till att en koloni plötsligt 

kollapsar. Detta öppnar för möjligheten att N. ceranae kan vara starkt kopplat till CCD. Man 

såg inga tecken på svaghet inom kolonin förrän drottningen inte längre kunde kompensera för 

förlusterna av bin. Resultaten demonstrerar att en frisk koloni som ligger nära en infekterad 

kan bli smittad (Higes et al 2008). Detta är i enlighet med resultat från vanEngelsdorp et al 

(2009). De fann en icke slumpmässig fördelning av CCD-infekterade kolonier bland de testa-

de kolonierna som bestod utav kontrollkolonier och CCD-kolonier. Det indikerar att orsaken 
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till CCD tenderar att smitta mellan kolonierna. Alternativt att det orsakas av exponering av en 

gemensam faktor (vanEngelsdorp et al 2009).  

Experiment styrker möjligheten att behandla en infektion av N. ceranae. Man har visat att 

antibiotikan fumagillin effektivt kontrollerar N. ceranae i delade kolonier. Ett starkt samhälle 

med tio ramar kan delas upp i två mindre samhällen, så kallade delade kolonier. Båda med 

fem ramar var, detta görs för att utöka biodlingen. De delade kolonierna klarade vintern bra 

och kunde slutligen utvecklas till hela kolonier. I kontrast såg man att ingen av de obehandla-

de delade kolonierna klarade vintern, de kollapsade. Man såg även positiva resultat vid be-

handling av hela kolonier. Fumagillin reducerade signifikant risken för populationsminskning 

(Higes et al 2008).  

Det har föreslagits att infektion av N. ceranae till viss del är beroende av temperatur. Tyska 

studier kunde ej påvisa någon korrelation mellan Nosema spp. och koloniförluster. Förklaring 

till detta tror de kan ligga i att de hade en kort period av låga temperaturer vilket hämmade 

sporgroningen av N. ceranae. Detta visar att det kan vara stora skillnader mellan utfallen av 

N. ceranae beroende på klimatet (Gisder et al 2010), vilket även kan förklara den starka kor-

relationen man hittade i Spanien mellan N. ceranae och koloniförluster där temperaturen är 

högre.    

Multipel infektion 

Det är ett vanligt förekommande fenomen med multipel infektion av ett flertal olika parasiter. 

Trots detta är det ett ganska outforskat område men oerhört viktigt för biodlingsindustrins 

framtid. Det som är essentiellt är konsekvenserna av multipel infektion av N. apis och N. ce-

ranae (Forsgren & Fries 2010). Man har redan sett att simultan infektion av N. apis och N. 

ceranae förekommer men multipel infektion av olika arter av mikrosporidier är väldigt oför-

utsägbara. Ena arten kan konkurrera ut den andra helt i vissa vävnader eller hämma sporfor-

mation. Dessutom kan de  antingen markant påverka andra arters spridning eller inte påverka 

den alls. Det är därför svårt att säga vad de kan ha för betydelse för CCD. vanEngelsdorp et al 

(2009) fann att multipel infektion med Nosema spp. hos CCD-infekterade kolonier förekom 

2,6 gånger så frekvent som hos kontrollkolonier. Dessutom förekom multipel infektion av 

fyra eller fler virus 3,7 gånger så frekvent hos CCD-infekterade kolonier än hos kontrollkolo-

nier. Mängden virus hos de CCD-infekterade kolonierna kan antingen bero på att bina blir 

mer mottagliga för infektion eller att det har blivit utsatta för fler patogener (vanEngelsdorp 

2009). I sådana fall måste man reflektera över huruvida det är orsak eller följd. Det skulle 

sannolikt kunna vara en följd av att kolonierna redan är infekterade av diverse virus som de 

drabbas av CCD. De försvagas av den aktiva infektionen vilket leder till att de är mer mottag-

liga för CCD. Likväl kan fallet vara det omvända, att eftersom de är drabbade av CCD och 

därigenom får de nedsatt försvar mot andra angrepp blir de även infekterade av fler virus.  
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Vanliga bisjukdomar 

Sjukdom Samband med CCD Olikheter med CCD 
Kan överföras via 

V. destructor? 
Referenser 

IAPV 

 

 

 

 

 

 

+ Man har funnit korrelation 

mellan IAPV och CCD-

kolonier. 

 

 

 

 

- Symptomen skiljer sig 

från CCD. Huvudsakli-

gen bara en studie som 

funnit samband mellan 

IAPV och CCD. 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Cox et al 

2007, va-

nEngelsdorp 

et al 2009 

Nosema spp. 

 

 

 

 

 

+ Kan leda till att kolonier 

kollapsar. Hittas ofta med fler 

virus vilket är i enlighet med 

CCD. 

 

 

- Svårt att bevisa om det 

är orsak eller följd. Ofta 

infekteras kolonier utan 

större effekt. 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

vanEngels-

dorp et al 

2009, Higes 

et al 2008 

DWV 

 

 

 

- 

 

 

 

- Verkningslös utan V. 

destructor. Symptomen 

skiljer sig från CCD. 

 

Ja 

 

 

 

de Miranda 

& Genersch 

2010 

KBV 

 

 

 

- 

 

 

 

- Verkningslös utan V. 

destructor. Symptomen 

skiljer sig från CCD. 

 

Ja 

 

 

 

Chen & 

Siede 2007 

BQCV 

 

+ Man har hittat samband 

med infektion av N. apis. 

- Ger inga symptom på 

adulta bin. 

Oklart 

 

Chen & 

Siede 2007 

Tabell 1.  Visar hur olika virus (IAPV, DWV, KBV och BQCV) och Nosema spp. kan sammankopplas 

med CCD och på vilket sätt de skiljer sig ifrån fenomenet, samt en kolumn som visar ifall de kan överfö-

ras via V. destructor. 

 

Apocephalus borealis - bidödande puckelfluga 

Apocephalus borealis är en parasitisk puckelfluga som är en känd fiende för humlor. Man har 

nyligen påvisat att puckelflugan även kan parasitera på honungsbin (Core et al 2012). Infek-

tionen initieras av att honliga flugan attackerar biets abdomen och för in sina äggläggningsrör. 

De bin som blivit infekterade av A. borealis har uppvisat ett beteende där de överger sitt bo 

och flyger iväg och avlider kort därefter. Några dagar senare utvecklas puckelflugans larver 

från de avlidna binas kadaver. Core et al (2012) observerade enstaka fall i labbförsök där de 

bildades upp till 25 larver från en och samma bikropp. Detta möjliggör för flugan att snabbt 

kunna mångfaldigas och sprida sig. De framkomna larverna förflyttar sig sedan från biet för 

att förpuppas. Ungefär 28 dagar senare är larverna färdigutvecklade adulta puckelflugor (Core 

et al 2012).  

Samma studie har även påvisat ett möjligt samband mellan A. borealis och olika patogener 

som angriper bin. De fann att 4/8 adulta puckelflugor och 7/8 fluglarver var infekterade av N. 

ceranae medan 2/8 adulta och 6/8 larver var infekterade av Deformed Wing Virus. Av bina 

var 26/36  infekterade av N. ceranae och 16/36 av DWV. Denna upptäckt skapar många frå-

gor angående parasit-värd förhållandet mellan biet och A. borealis. T. ex om A. borealis kan 

överföra sjukdomarna mellan humlor och honungsbin. Det öppnar även för möjligheten att A. 

borealis kan fungera som vektor för N. ceranae och DWV, vilket gör puckelflugan till ett 

potentiellt hot mot honungsbiet (Core et al 2012). 

Dock tror man att detta bidrar minimalt eller ingenting alls till CCD eftersom man alldeles 

nyligen upptäckte att A. borealis kunde angripa honungsbin. Förklaringen ligger antagligen i 

att puckelflugan nyligen expanderat sitt värdspann. Värdexpansionen kan ha skett för en tid 
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sedan och lyckats förbli oupptäckt men det är relativt orimligt. Speciellt med tanke på att 

honungsbiet är den mest studerade insekten i hela Nordamerika eftersom den är så värdefull 

för jordbruket (Core et al 2012). Det är då troligare att puckelflugan nyligen utökat sitt värd-

spann och kan komma att bli ett hot mot honungsbiet i framtiden, ifall A. borealis skulle börja 

föredra honungsbiet över humlan som värdorganism.  

 

Bekämpningsmedel 

Jordbrukare världen över besprutar sina grödor med flertalet olika gifter för att slippa skade-

djur. Dock så är många av grödorna beroende av att bli insektspollinerande och pollinatörerna 

(bl. a. honungsbin) får i sig bekämpningsmedel vid pollination av besprutade grödor. Detta 

kan leda till allvarliga konsekvenser för pollinatörerna och kan vara kopplat till Colony Col-

lapse Disorder. 

Bekämpningsmedel kan leda till större mottaglighet för sjukdomar 

Det finns experiment som visar att bin som blivit utsatta för bekämpningsmedel får högre 

mottaglighet för parasiter som N. apis och N. ceranae. Bekämpningsmedlet imidacloprid, som 

är ett insektsgift och tillhör neonikotinoider vilka rent kemiskt liknar nikotin, användes i expe-

rimentet. Imidacloprid är vanligt förekommande och angriper insekternas nervsystem, det 

används dagligen världen över för att skydda grödor mot skadedjur. De kolonier som hade 

blivit utsatta för bekämpningsmedlet visade en högre grad av infektion av Nosema spp, jäm-

fört med de obehandlade kolonierna. Detta visar att bekämpningsmedel kan ha en indirekt 

påverkan på bins mottaglighet för patogener (Pettis et al 2012). Andra studier har visat andra 

negativa effekter av imidacloprid. Bin som blivit närda med sockerlösning innehållande imi-

dacloprid uppvisade hämmad inlärning och desorientering. Detta är en viktig upptäckt angå-

ende CCD eftersom det skulle kunna förklara symptomet att bina spårlöst försvinner, de hittar 

inte hem på grund utav desorientation. Forskarna upptäckte dessutom en letal effekt på ett 

annat bekämpningsmedel, deltamethrin, även det används för att döda insekter och tillhör 

neonikotinoider. Där såg man att bin behandlade med deltamethrin hade högre mortalitet än 

friska bin (Decourtye et al 2004 ). Man har även sett liknande effekter av fungicider som an-

vänds mot svampangrepp inom jordbruk. Bin som samlat pollen från växter besprutade med 

fungicider löpte två gånger så stor risk att bli infekterade av Nosema ceranae jämfört med bin 

som inte blivit utsatta för bekämpningsmedlet. Detta bevisar att fungicider kan ha lika stor 

subletal påverkan på bin som insektsdödande bekämpningsmedel (Tabell 2) (Pettis et al 

2013).  

Bekämpningsmedel och dess påverkan på bin 

Bekämpningsmedel Påverkan 
Koppling till 

CCD 
Referenser 

Imidacloprid (neoniko-

tinoid) 

Hämmad inlärning och desorientering. 

Leder till högre mottaglighet för N. 

ceranae. 

Ja 
 

Pettis et al 2012, 

Decourtye et al 2004 

Deltamethrin (neoniko-

tinoid) 

Leder till högre mortalitet. Nej Decourtye et al 2004 

Fungicider Ökar risken för bin att bli infekterade 

av N. ceranae. 

Ja Pettis et al 2013 

Tabell 2. Olika bekämpningsmedel, insektsdödande (imadacloprid och deltamethrin) och svampdödande 

(fungicider), och hur de påverkar bin, samt ifall de kan kopplas till CCD. 
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Interaktion mellan bekämpningsmedel och patogener kan ha en stor inverkan på den höga 

mortaliteten hos kolonier som man har vittnat om på senare tid. Därför är det av stor vikt att 

utöka kunskapen på hur de påverkar varandra och konsekvenserna av interaktionen. Det finns 

studier, utöver de nämnda ovanför, vars resultat indikerar interaktion mellan bekämpnings-

medel och patogen som resulterar i försämrad bihälsa genom högre mortalitet och stress (Vi-

dau et al 2011, Alaux et al 2010). Detta styrker teorin om multifaktoriell orsak till CCD. Dock 

vet man ännu inte i vilken omfattning denna interaktion bidrar till bidöd. 
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Diskussion 

Denna översiktsstudie har som mål att beskriva de potentiella orsakerna till CCD för att skapa 

en överblick över fenomenet. Man kan konstatera att det finns en hel del hot mot honungsbiet, 

varierande i både styrka och utbredning. Många av dessa faktorer har symptom som kan lik-

nas vid CCD. Det är därför svårt att identifiera vad som bidrar till CCD och vad som inte gör 

det men ändå leder till ökad mortalitet hos bina. Det ena utesluter inte det andra. Studier visar 

ändå att vissa faktorer är starkare kopplade till CCD än andra, dessutom verkar det inte vara 

en ensam faktor bakom fenomenet. 

Flera faktorer inblandade 

Man ser en viss trend genom att granska de olika hoten behandlade i denna översiktsartikel. 

Det är troligt att det är mer än en faktor inblandad. Studierna på bekämpningsmedel visar att 

de utsatta bina blir mer mottagliga för en annan potentiell orsak till CCD, nämligen infektion 

av Nosema spp. Samtidigt som den förödande parasiten Varroa destructor förutom att den i 

sig en stor plåga för bina, dessutom fungerar den som en vektor till den tidigare nämnda No-

sema ceranae. I och med att bina får patogenen av V. destructor försämras deras immunför-

svar vilket leder till att infektionen blir kraftigare. N. ceranae aktiveras i biet och börjar repli-

keras snabbt. Detta visar att de olika separata hoten kan förstärka varandra genom att försvaga 

deras gemensamma värdorganism, honungsbiet. Detta resulterar i att kolonier smittade av 

CCD lättare blir smittade av fler patogener och angripen av fler parasiter när det väl blivit 

infekterade av varroakvalster. Dock måste man reflektera över ifall det är orsak eller följd. 

Man har visat att fördelningen av CCD-kolonier inte är slumpmässig vilket föreslår att det 

finns en gemensam riskfaktor eller en smittsam faktor.    

Det är ett mysterium att man har sett CCD ganska koncentrerat till den Nordamerikanska kon-

tinenten. Visserligen har man sett spår av det i Europa också, till exempel i Spanien, men inte 

i samma utsträckning. Det skulle kunna förklaras av att N. ceranae är beroende av klimatet 

och skulle då kunna få större effekt i varmare klimat, som runt Medelhavet. Det förklarar 

dock inte att man har sett förluster av kolonier i hela USA vilket sträcker sig igenom stor vari-

ation av lufttemperatur. Det finns ändå resultat som visar att förlusterna varierade mellan oli-

ka regioner, och att då temperatur under vintern kan ha spelat roll (vanEngelsdorp et al 2008). 

Att temperaturen spelar roll kan komma att få konsekvenser i framtiden i takt med växthusef-

fekten. Förutom det som nämndes tidigare att biets utbredning kan ändras som följd av tempe-

raturhöjning kan det också påverka dess förhållande till Nosema ceranae. Om det stämmer att 

den trivs bättre i varmare temperatur föreslaget av Gisder et al (2010) så kan den komma att 

bli ett större hot mot bina även i kallare delar av världen.  

Global uppvärmning 

Förändring av klimatet kan få konsekvenser för honungsbina på flera olika nivåer. Det kan 

påverka deras omgivning som de livnär sig på men även deras fysiologi och beteende. Fram-

förallt kan det påverka deras utbredningsområde då uppvärmningen kan leda till att en del 

områden blir så torra att bina inte kan utvinna tillräckligt med vatten från blommorna för att 

överleva (Le Conte & Navajas 2008). De måste då överge dessa områden och därmed minska 

sin utbredning. Å andra sidan kan samma uppvärmning leda till att tidigare obeboeliga områ-

den för bina blir mer attraktiva. Det kan gå åt båda hålla, men det kommer att påverka och 

ändra binas utbredning och därmed de närliggande ekosystemen. En annan intressant aspekt 

på klimatförändringens inflytande är hur det kommer påverka interaktionen mellan patogener 

och bin. Enligt Le Conte & Navajas (2008) kan det komma att modifiera interaktion på så sätt 

att patogener kan utöka sitt värdspann och därmed kan Apis mellifera få nya fiender. Exempel 
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på detta är ett parasitiskt kvalster, Tropilaelaps, som ännu ej infekterar A. mellifera eftersom 

honungsbiets utvecklingscykel inkluderar en period utan avkomma. Kvalstret är ytterst bero-

ende av att det hela tiden finns avkomma, och därför kan Tropilaelaps inte infektera honungs-

biet. Om globala uppvärmningen leder till varmare vintrar kan det innebära att A. mellifera 

inte kommer ha dessa perioder utan avkomma. Detta kan leda till att honungsbiet blir en po-

tentiell värd för Tropilaelaps (Le Conte & Navajas 2008).  

Om den globala uppvärmningen fortsätter i samma takt kan den bli ett stort framtida hot mot 

honungsbiet. Man har redan sett effekter av klimatförändringar på andra insektspollinerare 

som fjärilar. I en studie på Brittiska fjärilar såg man en trend att en del av de fjärilar från syd-

ligare delar expanderade sin utbredning norrut. Detta i samma takt som klimatet blir varmare. 

Dessutom såg man att fjärilar som trivs bland berg alternativt nordligare breddgrader försvin-

ner från de sydligare delarna. De expanderar sitt habitat mot högre höjder och längre norrut. 

Detta tror man också kan förklaras av klimatförändringen (Hill et al 2002). Man har även sett 

en korrelation mellan nedgång bland brittiska humlor och deras klimatiska nisch. Humlor med 

en mer begränsad klimatisk nisch är mer sårbar för populationsminskning. Dessutom är de 

humlor som är i utkanten på nischen mest utsatta för nedgång i populationen (Williams et al 

2007). Man har dock ännu ej kunnat observera några konkreta effekter av klimatförändringen 

på bin.   

En viktig felkälla, som vanEngelsdorp et al (2009) nämner när det kommer till forskning av 

CCD och bina som man testar, är att de allra flesta bin som räknas in i studien är överlevande 

individer från kollapsen. Det är troligt att dessa bin är de allra starkaste som överlevde CCD 

längst, till skillnad från de bin som redan dött. Därför är det stor risk att resultaten blir asym-

metriska (vanEngelsdorp et al 2009).   

CCD i dagsläget 

Sett ur ett större perspektiv så var CCD väldigt påtagligt under vintrarna 2006/2007 och 

2007/2008 men har sedan dess förlorat magnitud. I nuläget står CCD för en ganska liten del 

av koloniförlusterna världen över (Williams et al 2010). Vad det beror på är svårt att säga 

men det man vet är att det för tillfället finns andra hot mot bin som är mer akuta än CCD. Till 

exempel så är Varroa destructor ett stort problem eftersom de inte bekämpas tillräckligt för 

att kolonierna ska få långlivade bin som överlever vintern. Även ganska basala hot som svält 

på grund utav att biodlare invintrar för små samhällen. Dessutom spelar vintern stor roll, blir 

det en riktigt kall och lång vinter dör många bin, en mildare vinter är skonsammare mot bina 

(Ingemar Fries, muntligen).  

Framtidsblick 

Om man blickar framåt är hotet mot bina i form utav CCD inte högsta prioritet eftersom det i 

nuläget inte är akut. Trots detta kan man inte helt ignorera fenomenet, då det ändå bidrar till 

bidöd. Andra hot som varroakvalster är dock viktigare att få bukt på, bättre information till 

biodlare hur man hanterar dessa parasiter tror jag är essentiellt. Dessutom är det troligt att 

klimatpåverkan kan komma att bli viktig i framtiden. Då bina påverkas av klimatet på många 

olika nivåer, inom det fältet lär det behövas mer forskning för att förbereda biodlare så de kan 

ta hand om bina. För de är värda allt skydd i världen för att kunna upprätthålla en hög biodi-

versitet och mångfald.  
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Tack 

Tack till Ingemar Fries för värdefull information och för att ha delat med sig av sin syn på 

CCD samt hjälpt mig med Nosema spp. Även tack till min handledare Irene Söderhäll för 

snabba svar via mejl och konstruktiv kritik. 
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