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Abstract
The purpose of this study is to find out what can be done in gardens and balconies for
solitary bees survival, species have already been lost or are red-listed because of poor
conditions in terms of habitat.

What can design-proposals look like for gardens and balconies?
What do suitable habitats contain and what do threats look like for solitary bees?

The goal with this literature study was to find answers to my questions. Based on facts
that emerged from the results, design proposals have been made for gardens and
balconies.

Increased biotope-surface from ancient times mosaic-landscape can in modern
environments like gardens and balconies be designed as non-toxic and flower-rich
meadows, flowering border zones, ditches and flower beds, potted plants, flowering
trees and shrubs. Solitary bees need shelter, water to drink and food to eat as in nectar
and pollen-rich plants. They need flowering plants from early spring to late autumn to
survive. It´s important to spread knowledge and understanding how solitary bees live
their lives, that people can cooperate to achieve long-term sustainable habitat solutions.
Solitary bees need many flowering plant-surfaces that can act as dispersal corridors in to
urban environments, where every single square meter flowering-surface is of
importance. Solitary bees increase in number with increasing biotope-surfaces which
are facts that design proposals are based on. Devastating threats for solitary bees are
floral shortage in urban areas, spraying with various poisons, domestic bees spreading
diseases, human fear of small insects and altered habitats.

Keywords
Solitary bees, Wild bees, Gardens, Balcony, Diversity.

Abstrakt
Syftet med denna studie är att ta reda på vad som kan göras i trädgårds- och
balkongmiljöer för solitära bins överlevnad, då arter redan gått förlorade eller är
rödlistade på grund av dåliga förutsättningar i fråga om habitat.

Hur kan utformningen av designförslag se ut för trädgård och balkong?
Vad innehåller lämpliga habitat samt hur ser hotbilden ut för solitära bin?

Målet med denna litteraturstudie var att finna svar på mina frågeställningar. Utifrån de
fakta som framkommit från resultaten har sedan designförslag utformats för trädgårdsoch balkongmiljöer.

Ökad biotopyta från forna tiders mosaiklandskap kan i ny tappning utformas som
trädgårds- och balkongmiljöer i form av giftfria och blomrika små ängar, blommande
kantzoner, diken och rabatter, krukväxter, blommande träd och buskar. Solitära bin
behöver husrum, vatten att dricka och mat att äta i form av nektar- och pollenrika
växter. De behöver blommande växter från tidig vår till sen höst för att överleva. Viktigt
att sprida kunskap och förståelse för hur solitära bin lever sina liv så att människor kan
samarbeta för att nå långsiktiga hållbara habitatlösningar. Solitära bin behöver många
blommande växtytor som kan fungera som spridningskorridorer in i de urbana miljöerna
där varenda liten kvadratmeter blommande yta har betydelse. Solitära bin ökar i antal
med ökad biotopyta är fakta som designförslagen baserats på. Förödande hot för solitära
bin är bland annat blombrist i urbana miljöer, besprutning med olika gifter, tambin som
sprider sjukdomar, människans rädsla för små kryp samt förändrade livsmiljöer.

Nyckelord
Solitära bin, Vilda bin, Trädgård, Balkong, Mångfald.

Förord
Mitt intresse för solitära bin väcktes i kursen Trädgårdsmästarkunskap C, där vi fick en
sommaruppgift att bygga och hänga upp två biholkar, för att under sommaren titta och
dokumentera vad som rör sig i och kring dessa bon. Vart efter nya steklar flyttade in i
holkarna växte min nyfikenhet och med mina fotografiers hjälp öppnades en helt ny
värld för mig. Det var ingen lätt uppgift att ta reda på vilka dessa små krabater var, men
jag letade bland litteratur av alla de slag. Jag lärde mig mycket om solitära bins liv och
leverne samt vilken stor betydelse de har för oss människors överlevnad, men också vad
lite kunskap det finns om de små liven i vårt samhälle. Så tack till min lärare Nils
Ryrholm i ämnet insekter, som även blev min examinator.
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1. Inledning
Att bevara den biologiska mångfalden i de privata trädgårdarna och på balkongerna är
viktigt. Den behövs för överlevnad av våra nyttoinsekter som i slutänden kommer till
nytta för oss människor. Det handlar om vårt kulturarv som håller på att gå förlorat, det
arv som samtidigt är hemvist för nyttoinsekterna där ibland solitära bin som i sin tur
behövs för människans överlevnad. Vad händer med oss människor om mångfalden runt
om oss försvinner, när ängar och små träddungar försvinner och ersätts med asfalt och
stora skogsplanteringar? All mat vi människor äter kommer från växt- och djurriket.
Genom växtförädling har mänskligheten kunnat välja ut och odla på de egenskaper som
varit till nytta för dem själva. Många av våra moderna mediciner innehåller ämnen som
härstammar från växtriket. ”Med varje art som går förlorad mister vi föralltid en chans
att få hjälp av naturens rikedom” (Bernes 1994, 10).

Människan är beroende av biologisk mångfald för sin överlevnad. Det handlar om
atmosfären, jorden, temperaturen, nederbörd, strålning samt alla livsformer på jorden
som bidrar till allt som gör att jorden är beboelig. Det handlar om biologiska processer
som fotosyntes och omsättning av näringsämnen där våra växter och små djur, knappt
synliga för ögat, har stor betydelse för syret vi andas. Den biologiska mångfalden är
även viktigt för kretsloppet mellan luft, mark och vatten. Blir för få arter kvar i vårt
ekosystem och ett av dessa slås ut av någon farsot, kan systemet komma ur balans och
risker för ogynnsamma och livshotande miljöförändringar uppstå. ”Biologisk mångfald
är med andra ord en förutsättning för så väl människans som för alla andra livsformers
överlevnad” (Bernes 1994, 11).
”Vilda bin (humlor och solitära bin) är de viktigaste pollinatörerna. Vilda bin är därmed
en nyckelgrupp för ekosystemfunktion och hållbar utveckling i jordbrukslandskapet. En
allvarlig trend i Västeuropa och Sverige är att förekomst och mångfald av vilda bin
minskar. Av de knappt 300 svenska vilda biarterna har nära en tredjedel blivit så
sällsynta eller gått så kraftigt tillbaka att de rödlistats. Minskningen tillskrivs i första
hand degradering (hårdutnyttjande eller igenväxning) och fragmentering
(habitatsplittring) av vilda bins livsmiljöer, orsakade av förändrad markanvändning i det
moderna jordbrukslandskapet” (Linkowski et al. 2004).
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att försöka finna lösningar, hur vi i vårt moderna samhälle
kan återskapa den biologiska mångfalden i trädgårdar och balkonger till hjälp för
överlevnad för solitära bin. Att ta reda på hur solitära bin lever sin livscykel, vilka
växter som behövs till födan för dessa, hur de bygger sina bon samt hur miljöer bör se
ut för att bevara och hjälpa dem att inte bli utrotade.

Mina frågor:

2.1 Vad innehåller lämpliga habitat för olika solitära biarter?
2.2 Hur ser hotbilden ut för solitära bin?
2.3 Hur kan utformningen av designförslag för trädgård och balkong se ut?

3. Definitioner
3.1 Biologisk mångfald
Begreppet biologisk mångfald är ett bredare ord än de tidigare begreppen artrikedom
och diversitet (Elvingson 2015). Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland
levande organismer av alla ursprung, som innefattar mångfald inom arter, mellan arter
och av ekosystem. ”Detta är ingen enkel definition, och knappast en vetenskaplig sådan.
Vill man vara elak kan man säga att den innefattar allt i naturen (skogar och hav, vargar
och skalbaggar, genetiskt unika bestånd av gran etc.). Den viktigaste innebörden är dock
att begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett
landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom
arterna” (Warmark 2014).
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3.2 Biotop
”Biotop (av bio- och grekiska toʹpos ’plats’), hemvist, boendemiljö, ekologisk term för
ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt
vilken vegetationstyp som dominerar i området. Biotopen är den yttre värld i vilken ett
visst växt- eller djursamhälle hör hemma och det är biotopens egenskaper som
bestämmer vilket samhälle som kommer att finnas där” (Olsson 2015).

3.3 Habitat
”Habitaʹt (böjningsform av latin haʹbito ’bebo’), hemvist, boendemiljö, i biologin en arts
livsmiljö” (Ulfstrand 2015).

3.4 Solitära bin
Bin som inte lever i samhällen, utan lever enskilt, är solitära bin. Inom denna grupp
finns bara fertila honor och hanar, till skillnad från sociala bin (honungsbin) som i sina
samhällen bildar kolonier med drottning och sterila arbetare. (Gärdenfors 2015).

4. Bakgrund
4.1 Historia
Idag lever vi i ett industrisamhälle där mångfalden blir utarmad i allt snabbare takt. Av
de små torpen och fäbodvallarna där människan för inte så länge sedan levde med
naturen runt omkring, finns bara ett fåtal kvar. De tillhörde det gamla
jordbrukssamhället där vi odlade, hade boskap, slåtter och skogsbruk som gav den
nordligaste delen av vårt avlånga land sitt speciella utseende, kulturarv, miljö och sättet
att leva på under flera hundra års tid (Gagge 1996, 3). Det gamla jordbrukssamhället
bestod av bland annat åkrar, ängar, betesvallar, skogsbeten och slåttervallar som
naturinslag mellan brukens boningshus och fäbodar (Gagge 1996, 6). På vallen stod ofta
en rönn planterad som ansågs ha magiska krafter och en stor gran, även den med magisk
innebörd och kallades för ”bogran”. Här odlades nyttoväxter och blommor som
exempelvis rabarber, en och annan bärbuske, stormhatt, brandgul lilja, såpört, gräslök
och libbsticka (Gagge 1996, 13).
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För att återfinna mångfalden av arter från 1700-talets jordbrukslandskap måste vi idag
söka upp dessa få gamla odlingsladskap vi har kvar. De artrikaste markslagen vi har
kvar från förr är de få bevarade slåtterängarna. Här kunde man hitta ett fyrtiotal
kärlväxter på en enda kvadratmeter (Bernes 1994, 121). Kärlväxter är viktiga vid
naturvärdesbedömning. De är också goda indikationer på biologisk mångfald. ”Bland
kärlväxterna finns allt från underbart vackra örter och orkidéer, till ståtliga träd och
gåtfulla småväxter. Många är rödlistade vilket huvudsakligen beror på att deras
livsmiljöer minskar” (Naturcentrum 2010). De artrika slåtterängarna hittar man numera
främst sporadiskt vid öppna gräsmarker längs stränder, på berghällar, i myrkanter och i
skogsgläntor som utgör ett stort stöd för ett rikare insektsliv (Bernes 1994, 122).

4.2 Nutid
Under de senaste 100 åren har samhället moderniserats och försetts med diverse olika
maskiner för att förenkla bland annat skogs- och jordbruket. Nu finns skogsmaskiner
som både fäller och barkar samtidigt, kvar blir stora kalhyggen. På andra ställen växer
öppna beteslandskap igen med sly eller blir planterade med skog. Åkrarna blir större där
maskiner tagit över för sådd och skörd som därmed ger större lönsamhet (Gagge 1996,
8). I spåren av all denna högproduktiva storskaliga produktion samt snabbare
omsättningen av jorden, både i skogen och i jordbruket, har stora förändringar skett med
naturen (Bernes 1994, 144). En viktig förutsättning för att dagens odlingslandskap ska
kunna bevara en någorlunda biologisk mångfald, är att det finns bra tillgångar på lokala
tillflyktsorter för övervintrande insekter i form av stenmurar, odlingsrösen,
brukningsvägar, åkerholmar, skogsbryn, dikeskanter och vattensamlingar (Bernes 1994,
130).

4.3 Insekterna
Insekter som lever runtomkring oss i naturen är viktiga liv som vi människor oftast inte
lägger märke till. De har anpassat sig för att leva sina liv i många olika miljöer där de
bidrar till biologisk mångfald och gör ofantligt stora jobb åt oss, både ovan och under
jord. Dessa insekter är livsviktiga i naturen och om de försvinner rubbas balansen i vårt
ekosystem över hela moder jord. Det är vi människor som förstört miljöerna för dessa
insekters överlevnad genom förändringar i våra sätt att leva och nyttja markerna
omkring våra bostäder de senaste hundra åren (Read 2014, 13).
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Vi människor har ställt till med att många arter i både djur- och växtriket försvunnit
eller utrotats på grund av vårt nya sätt att leva och inte tänkt på att bevara platser och
habitat för annat liv att överleva än oss själva (Bernes 1994,144).

4.4 Vad är solitära bin
Gruppen insekter är indelade i en rad olika insektsordningar. Exempel på dessa
insektsordningar som innehåller olika arter kan vara fjärilar, trollsländor, tvestjärtar,
skalbaggar, steklar, mm. I gruppen steklar finner vi solitära bin (Read 2014, 13). I
gruppen steklar finner vi både nyttoinsekter som skadeinsekter. Gruppen steklar delas in
i två underordningar där den ena är midjesteklar som solitära bin ingår i och den andra
är växtsteklar. Bland midjesteklarna ingår även bland annat getingar, humlor och myror.
Solitära bin liksom humlor är nyttodjur som hjälper till med pollinering i trädgårdar och
balkonger (Fanqvist Skubla 2013, 46). Sedan delas gruppen midjesteklarna i sin tur in i
två grupper, parasitsteklar och gaddsteklar. Till gruppen gaddsteklar hör vilda bin eller
med andra ord solitära bin (Vanhoenacker 2013, 1). Med solitära bin menas att
avkomman får klara sig själv efter att honan lagt sina ägg. Varken som larv eller
fullvuxen får de längre någon hjälp att klara livhanken av vare sig bihonan eller
bihannen (Vanhoenacker 2013, 2). Det finns många olika arter av solitära bin, alla med
olika utseende. De största är upp till 15 mm långa och de minsta så små som 4 mm.
Dessa skiljer sig även sinsemellan i färg och form då en del är håriga och en del är kala.
De kan vara väldigt mörka i färg nästan svart medan andra har färgade partier i gult, rött
eller vitt. I en miljö med stor mångfald och mycket blommor kan det finnas så många
som hundra arter solitära bin på samma område. Dessa har alla sin speciella tid då de
flyger och förökar sig. En del är framme bara på våren medan andra arter först kommer
fram på försommaren, högsommaren eller sensommaren (Jordbruksverket 2015).

4.5 Solitära bin
I Sverige finns ca 287 arter solitära bin. Dessa är i egenskap av pollinatörer oumbärliga
för växtpopulationers reproduktion och därmed även viktiga för ekosystemens
funktioner (Linkowski et al. 2004). Av alla arter solitära bin finns ett 80-tal arter som på
senare tid starkt påvisat minska i antal (Vanhoenacker 2013). Det innebär med andra ord
att ca 1/3 av landets solitära bin är rödlistade (Linkowski et al. 2004). Allt det här på
grund av ovan nämnda förändringar av vårt kulturlandskap. Mångfalden bland våra
växter försvinner och däribland även blommorna som solitära bin lever av. Av alla våra
7

solitära bin i Sverige finns drygt 50 arter som bygger sina bon i gångar i ved eller
märgrika växtstammar som exempelvis hallon, björnbär, malört, mm. Andra bygger
sina bon i hålrum i sandmark, grusslänter eller lucker mark (Vanhoenacker 2013).

4.6 Mat när vi inte har några pollinerare kvar
Solitära bin är de för människan viktigaste steklarna som är ovärderliga i trädgården för
att de är pollinerare (Fanqvist Skubla 2013, 116). I trädgården hjälper dessa solitära bin
till att pollinera både frukt, bär och flertalet grönsaker. I vissa länder är de nästintill
utrotade på grund av för stort användande av bekämpningsmedel som i sin tur har lett
till att fruktträd och bärbuskar måste pollineras för hand (Fanqvist Skubla 2013, 117).
Det citeras ofta att Einstein skulle ha sagt ” Utan bin skulle mänskligheten endast ha
fyra år kvar att leva”. Ingen vet egentligen sanningshalten i det uttalandet. Men det ska
nämnas att det för mänskligheten skulle få allvarliga konsekvenser vad gäller hälsan, då
35 % av den mat vi äter pollineras av bin (Stindl och Stindl Jr 2010).

4.7 Människans syn på solitära bin
Solitära bin har inte utvecklat något försvarsbeteende då de inte har något samhälle att
försvara, därmed är solitära bin ofarliga för människan. Solitära bin har en gadd men
den är oftast för svag för att rå på vår hud. Sticken från dessa bin är så svaga att det inte
är någon fara för biallergiker (Lindholm 2008, 9). En geting kan lätt förväxlas med
solitära bin. Se Bild 1 – 2. Getingarna behövs de också då de matar sina larver med
bland annat skadeinsekter och insektslarver. Vi behöver alltså både solitära bin och
getingar i våra trädgårdar och balkonger för att hålla skadedjuren nere i antal (Fanqvist
Skubla 2013, 117). Även getingar som tillhör de solitära arterna kan bygga bo i biholkar
och bibatterier som vi sätter upp i våra trädgårdar och balkonger. De är inte farliga,
solitära getingar liksom solitära bin går aldrig till attack mot människan som de sociala
getingarna kan göra (Vanhoenacker 2013). Många människor blir förskräckta eller
irriterade om en massa solitära bin börjar flyga ner i mellan stenplattorna på den
nylagda stenterrassen, men det är bara sandbin som bygger sina bon i sanden mellan
plattorna som vi ska värna om. (Lindholm 2008, 9). Det finns 37 arter solitära getingar i
Sverige. Man skiljer på solitära och sociala bin och getingar, där tambiet bygger sina
bon i bikupor som är sociala samhällen (Vanhoenacker 2013). Se bild 1 – 3.
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Bild 1, till vänster. En solitär geting som ingår i släktet vedgetingar. De kan bygga sina
bon i upphängda biholkar.
Bild 2, till höger. Ett solitär bi som ingår i släktet murarbin. Även de kan bygga bon i
biholkar och ses i trädgårdar och balkonger.
Foto: Madeleine Appel.

Bild 3. Ett tambi som även kallas honungsbi, bygger sina bon i bland annat bikupor
eller ihåliga träd, där som stora sociala samhällen med många invånare.
Foto: Krister Larsson.
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4.8 Nyttan med solitära bin i trädgårdar och på balkonger
Solitära bin är viktiga för många av våra olika grödor och vilda växter då deras
beteende, storlek och val av värdväxt kan varierar mycket (Jordbruksverket 2015). Det
du kan göra för att locka dessa bin in i trädgården eller balkongen är att skapa en
trivsam miljö för dem (Fanqvist Skubla 2013, 112). Om du hjälper dem med en blomrik
trädgård eller balkong och någonstans att bo, så hjälper de dig tillbaka med pollinering
så du kan skörda större mängder frukt och bär (Lindholm 2008, 4). I trädgården
pollinerar de gärna dina blommor i äppelträd och päronträd men även bärbuskar som
exempelvis vinbär. Inte att förglömma alla blommor i jordgubbsplantorna som sedan
ger oss härliga bär att äta (Jordbruksverket 2015). Har du lite mark kring huset där du
bor så har finns stora möjligheter att gynna den biologiska mångfalden. Har du barn
eller barnbarn kan det vara riktigt roligt att tillsammans lära er hur viktigt det är att
hjälpa även de minsta djuren på tomten, då dessa solitära bin gynnar pollineringen
(Strand 2007).

4.9 Solitära bins framtid
Många solitära biarter har redan försvunnit och ett stort antal är rödlistade. Rödlistan
redovisar om risken att enskilda arter dör ut i Sverige på grund av redan små eller
minskade populationer, som blir en osäker framtid för dessa arters överlevnad
(Sandström et al. 2015). Situationen för solitära bin i Sverige är idag allvarlig, hoten är
överhängande. Sexton solitära biarter betraktades för 5 år sedan som försvunna och
prognosen är fortsatt dålig för en stor andel av de övriga arterna. Flertalet av dessa
övriga arter är i dagsläget mycket nära att försvinna från vårt land. En gång förlorade
arter kan vara svåra att få tillbaka, så vida inte förhållandena i landskapen förbättras
snabbt på ett avgörande sätt för dessa solitära bin. ”Det kan också vara omöjligt att finna
populationer av den aktuella genotypen eller geografiska birasen som krävs om
återintroduktion övervägs, eftersom situationen ofta är likartad eller kritisk för
populationerna i våra grannländer och för vissa arter i hela Västeuropa” (Linkowski et
al. 2004).

En inventering gjordes av solitära bin på en gård i Linnés hembygd i Stenbrohult socken
i södra Småland 2003 - 2006. Inventering och insamling av data gjordes vid vackert
väder vid särskilt blomrika områden. Resultat visade att man fram till 2006 hade
identifierat 87 arter solitära bin på gården. Speciellt intressant var att man funnit fem
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rödlistade solitära bin samt andra arter som är rödlistade i andra länder men inte ännu i
Sverige. Denna inventering jämfördes sedan med sammanställt material från tidigare
inventeringar från andra områden i Sverige. Inventeringen visade att artrikedomen vid
denna gård 2006 var den hittills högsta inrapporterade plats i Sverige. Det är väl känt att
artantalet solitära bin ökar med ökad biotopyta (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 8).
Trots att läget är kritiskt för många solitära bin, så tyder kunskapssammanställningar på
att det finns möjlighet att med relativt små ekonomiska resurser och målinriktade
insatser vända denna negativa trend. Genom att omedelbart starta åtgärdsprogram kan
arter som är nära att gå förlorade kanske räddas kvar i landet (Linkowski et al. 2004).

Går det att finna enkla lösningar så att vi alla kan hjälps åt innan det är försent, att rädda
de så viktiga pollinerande solitära bin? Kan vi använda oss av vår historia hur vi bodde
och hur det såg ut i naturen runt omkring våra boende, till förändring för en hållbar
biologisk mångfald i dagens moderna trädgårdar och balkonger, till förmån för solitära
bins överlevnad?

5. Metoder
5.1 Litteratur
Detta är i huvudsak en litteraturstudie med inslag av designförslag för trädgårdar och
balkonger. Den består av både vetenskapliga artiklar samt tryckt information i form av
bland annat böcker och broschyrer i ämnet, som underlag att försöka finna resultat på
frågeställningarna i syfte och frågeställningarna.

De vetenskapliga artiklarna har sökts i: Discovery, Science Direct och Google Schoolar.
I samtliga fall har sökmängden av texter reducerats genom att kryssa för Full text samt
Peer Reviewed.
Sökord som använts är följande: Solitarybees, Wildbees, Gardens, Sudden deaths of
bees, Flying distance.

Tryckt information samt fakta i form av böcker och broschyrer i ämnet har sökts på
bibliotek samt elektroniska källor, relevanta för ämnet. Dessa tryck är hämtade och
skrivna av myndigheter samt organisationer med hög trovärdighet.
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5.2 Design
Utifrån datainsamlingens och databearbetningens resultat, har dessa resultat sedan
använts till grund för formgivningen av designförslagen som stöd och hjälp till
bevarandet av den biologiska mångfalden för solitära bin i trädgårdar och balkonger.

5.3 Metodmotivering
Litteraturstudie anser jag i detta fall är den bästa metoden att använda mig av för att
söka svaren för att finna resultat bland olika relevant litteratur. Denna rapport kan ej
endast baseras på vetenskapliga artiklar då mängden information inte finns att finna
enbart bland dessa artiklar.

6. Avgränsningar


I denna studie kommer det inte att ingå någon anläggning av designförslag, då
tiden inte räcker till för detta.



Jag avgränsar mig att undersöka arter av solitära bin som lever i Sverige.



Växtlistor som presenteras i denna studie är endast generella över hela landet.
Sammanställningar för specifika växtzoner som gäller för olika delar av landet
kommer inte att ingå, då det skulle bli ett alldeles för omfattande arbete.
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7. Resultat
7.1 Introduktion resultat
I Sverige finns en rad olika livsmiljöer som blir påverkade av olika faktorer som
exempelvis jordmån, höjd över havet, klimat, hur människan påverkat miljöerna i sin
närhet, mm. Detta och mycket mer styr vilka växter som växer på en viss plats. Dessa
växter har sedan i sin tur betydelse för vilka insekter som lever där och i hur stort antal.
Solitära bin är beroende av dessa växter för sin överlevnad. Här finner de mat och
husrum och här kan de fortplanta sig. Om dessa livsmiljöer påverkas och förändras så
vissa växter försvinner som varit livsnödvändiga för solitära bin, då har de inte längre
någon möjlighet att överleva, de dör. (Read 2014, 4). Dessa solitära bin finns överallt i
landskapet och de är viktiga för oss att ha kvar (Jordbruksverket 2015). ”Sjukdomar och
gifter hotar också våra solitära bin” (Naturskyddsföreningen 2015, 1). Att artantalet
solitära bin ökar med ökad biotopyta är väl känt (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 8).

7.2 Lämpliga habitatinnehåll för olika arter solitära bin
7.2.1 Livscykeln
Solitära bins livcykel består av ägg, ur ägget kläcks så småningom en larv, larven kallas
insekternas tillväxtstadium, där larven sedan omvandlas till en puppa och slutligen
kryper det fullbildade färdiga biet ut ur sin puppa. Här börjar sedan livscykeln om från
början igen (Read 2014, 13). De flesta solitära bin i Sverige är univoltina arter, det
innebär att de bara får en generation per år. Dessa solitära biarter kan delas in i vår-,
försommar-, sommar- och sensommarflygande arter. Av dessa flyger de flesta arter
solitära bin på våren och försommaren. Endast några få arter har både en tidig
vårgeneration och en sommargeneration, dessa kallas bivoltina arter (Vanhoenacker
2013, 2).

I Nordvästeuropa tar larvutvecklingen och puppstadiet ca 2 – 6 veckor. Flygaktiva bin
lever ca 2 – 6 veckor, men innan dess att de flyger ut övervintrar en del arter i boet i ca
8 – 9 månader för att sedan flyga ut nästkommande år (Linkowski et al. 2004).
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Solitära bins parningstider kan skilja sig åt mellan olika arter. ”Bandbin, smalbin,
blodbin och humlor parar sig under eftersommar och höst, hos dem är det endast de
befruktade honorna som övervintrar. Alla andra arter som övervintrar som vuxna parar
sig på våren. Hannarna i en population kläcks eller flyger oftast ut först och börjar
genast bevaka sina revir, som sannolikt även kommer att bli parningsställen. Hos de
flesta arter parar sig honan med en hanne, men hos exempelvis storullbiet kan honan
para sig med flera hannar. Hannarna väljer att hävda revir genom att oftast flyga i ett
huvudmönster med större eller mindre avvikelser inom ett område där de har störst
chans att träffa på en hona. Det kan vara vid platser där honan kläcks eller vid
utstickande föremål som stenar, buskar eller träd (Vanhoenacker 2013).

Ullbihannarna kan försvara sina revir genom att ge sig på en inträngande opponent av
samma art, men oftast brukar det gå fredligt tillväga. Hos många arter gör hannarna
doftmarkeringar på olika platser i reviret, sedan flyger hannarna runt och kontrollerar
markeringarna samtidigt som de ser om någon hona blivit attraherad. Bin som söker sin
föda på en eller ett fåtal växtarter, som till exempel lysingbiet, parar sig ofta vid eller på
bestånd av näringsväxten. När honan kommer för att söka pollen och nektar första
gången väntar oftast sittande men även patrullerande hannar där” (Vanhoenacker 2013,
2). Solitära bin vill helst ha över 15 – 16 grader varmt i luften och fint väder för att
aktivt börja flyga om dagarna. De flyger i ca 1,5 – 2 månader varav de första två
veckorna går åt att para sig (Lindholm 2008, 11).

När en solitär bihona blivit befruktad och ska lägga sina ägg väljer hon själv om det ska
bli honbin eller hanbin. Det är ”billigare” att göra hanbin för de behöver mindre mängd
mat som pollen under uppväxten i boet. Är hålet litet kan honan avgöra att där bara får
plats hanbin. Men om bohålet är lite större och djupare så väljer honan att det även får
plats honor som då läggs längst in i hålet då där är mera skyddat. Honan lägger ungefär
10 – 20 ägg beroende på hur stort boet är och hur mycket energi hon lägger ner på att
tillreda boet. Antalet avkommor varierar även mycket mellan olika solitära biarter. Hur
stor mängd av avkomman som blir vuxna kan också variera, här påverkar bland annat
dåligt väder eller parasitangrepp som kan göra slut på alla larver genom att helt enkelt
äta upp dem (Lindholm 2008, 10). Larvutvecklingen och puppstadiet tar ungefär sex till
14

nio veckor tills de kläcks. Fullbildade solitära bin lever hos oss i Sverige ca två till sex
veckor (Vanhoenacker 2013. 2).

Solitära bin har i Sverige olika övervintringsstrategier beroende på art. Vårflygande
arter som sand-, geting-, murar- och sidenbin sitter kvar i boet som fullbildade bin när
de kläcks. Där sitter de under åtta till nio månader tills det blir vår och varmt, då först
flyger de ut och lämnar boet. Andra arter övervintrar som larver, dessa larver kallas för
vilolarver. Larver kan sedan kläckas under hela vegetationsperioden, från tidig vår till
sen högsommar. Arter av solitära bin som övervintar på detta vis är blomster-, byx-,
tapetserar- och citronbin. Det finns även en tredje strategi att övervintra på genom att
kläckas och flyga ut från boet på eftersommaren, dessa solitära bin övervintrar då som
fullbildade bin. Några återvänder tillbaka till boet som exempelvis bandbin och smalbin,
medan andra gräver ner sig i sandig mark, som blodbin. Det finns även solitära bin som
kryper in i olika hålrum som gärna söker sig till exempelvis ihåliga växtstjälkar eller
bambupinnar, dit hör mindre träbin (Vanhoenacker 2013, 2).

7.2.2 Olika arter solitära bin och dess boplatser i Sverige
I hela världen finns ca 18 000 kända arter bin och dessa är indelade i tambin, humlor
och solitära bin. Medan tambin och humlor bygger samhällen så lever solitära bin
ensamma. I Sverige har vi nästan 300 arter solitära bin, av dessa lever ca 250 arter i
södra delen av landet medan ca 70 arter lever uppe i Lappland (Lindholm 2008, 9). I
Sverige finns ca 31 olika släkten solitära bin, dessa släkten är sedan indelade i olika
arter. Det finns olika mängd arter i de olika släktena. (Vanhoenacker 2013, 2).

Här följer en sammanställning av solitära bin i Sverige, hur många arter som finns i vart
släkte, samt var dessa arter i huvudsak bygger sina bon.

Släkten

Svenskt namn

Antal
arter

Boplats – Yngelplats

Egna gångar och hålrum i sandmark, sprickor i
branter/väggar
I gångar efter vedlevande insekter, ihåliga
växtstjälkar och gallbildningar

Colletes

Sidenbin

8

Hylaeus

Citronbin

16

Andrena

Sandbin

60

Egna gångar och hålrum vanligen i sandmark
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Släkten

Svenskt namn

Antal
arter

Boplats – Yngelplats

Egna gångar och hålrum vanligen i sandmark
Egna gångar och hålrum vanligen i sandiga
slänter
Egna gångar och hålrum i sandmark
Egna gångar och hålrum i sankmark
Egna gångar och hålrum, ofta i erosionshak
och slänter
Egna gångar och hålrum, ofta i erosionshak
och slänter
Kleptoparasit i bon av Halictus, Lasioglossum,
Andrena, Colletes
Egna gångar och hålrum i sandmark
Egna gångar och hålrum i sandig-grusig mark
Egna gångar och hålrum i sandig mark
I gångar efter vedlevande insekter, i vasstak

Panurgus
Panurginus

Fibblebin
Bergsbin

2
1

Dufourea
Rophites
Halictus

Solbin
Blomdyrkarbin
Bandbin

4
1
7

Lasioglossum Smalbin

28

Sphecodes

Blodbin

15

Dasypoda
Macropis
Melitta
Chelostoma

Byxbin
Lysingbin
Blomsterbin
Blomsovarbin

3
1
4
3

Hoplitis

Murarbin

4

Osmia

Murarbin

14

Anthidium

Ullbin

2

Stelis

Pansarbin

4

Trachusa

Hartsbin

1

Aglaoapis
Coelioxys
Megachile

Kilbin
Kägelbin
Bladskärarbin

1
8
12

Ceratina

Mindre träbin

1

Nomada

Getingbin

33

Epeolus
Biastes
Eucera

Filtbin
Pärlbin
Långhornsbin

3
1
1

Anthophora

Pälsbin

5

Melecta

Sorgbin

1

I gångar efter vedlevande insekter, växtstjälkar
och gallbildningar
Egna murade bon i håligheter, snäckskal,
växter, murar, under stenar
I håliga växtstjälkar, hålrum i väggar, murar,
under stenar
Kleptoparasit i bon av Heriades, Chelostoma,
Osmia, Hoplitis, Anthidium
Egna gångar och hålrum i grusslänter och
sandmark
Kleptoparasit i andra bins bon (Trachusa?)
Kleptoparasit i bon av Megachile, Osmia
I håligheter efter vedlevande insekter, i väggar,
i murken ved, under stenar
Egna gnagda hålrum i märgiga växtstammar,
ihåliga växtstjälkar
Kleptoparasit i bon av Andrena, Panurgus,
Melitta, Eucera
Kleptoparasit i bon av Colletes
Kleptoparasit i bon av Dufourea
Egna gångar och hålrum i lucker mark
Egna gångar och hålrum i sandmark, branter,
murar och murken ved
Kleptoparasit i bon av Anthophora
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Släkten

Bombus

Svenskt namn

Humlor,
snylthumlor

Antal
arter

Boplats – Yngelplats

40

Bon i och på marken i sorkbon, grästuvor,
mossa, ihåliga träd, fågelholkar. Snylthumlor
(B. Psithyrus) är socioparasiter på andra
humlor
Apis
Tambin
1
Bon i bikupor, husprång, ihåliga träd”
(Vanhoenacker 2013, Linkowski et al. 2004).

De vanligaste arterna vi träffar på i våra trädgårdar och balkonger är solitära bin som är
vedbyggande, då dessa är lättast för oss att hjälpa i fråga om bostad. Nedan visas bilder
på några vanliga vedbyggande svenska arter solitära bin som vi kan träffa på i våra
trädgårdar och balkonger (Lindholm 2008, 5).

Bild 4. Släktets latinska namn Osmia, svenska namn Murarbin.
Foto: Madeleine Appel.
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Bild 5 och 6. Murarbiet fyller på med mat i biholken.
Foto: Madeleine Appel.

Bild 7. Murarbiet täpper till ingången när den byggt klart och lagt sina ägg i biholken.
Foto: Madeleine Appel.
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Bild 8. Släktets latinska namn Chelostoma, svenska namn Blomsovarbin.
Foto: Madeleine Appel.

Bild 9 och 10. Blomsovarbiet lägger sina ägg och fyller på med mat i hålet, sedan murar
den igen ingången.
Foto: Madeleine Appel.
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Bild 11. Släktets latinska namn Hylaeus, svenska namn Citronbin.
Foto: Madeleine Appel.

Bild 12 och 13. Citronbiet arbetar i sitt bo och när det är klart täpps det igen.
Foto: Madeleine Appel.
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7.2.3 Solitära bins bostäder
För att nyttodjur som insekter ska trivas behöver de ha tillgång till mat, vatten, skydd
och bostad (Fanqvist Skubla 2013, 115). Solitära bin kan delas in i två större
huvudgrupper när det gäller bostäder. De flesta arter bygger sina bon i hålor i marken i
sand under terrassens stenplattor eller liknande. De andra övriga arterna bygger sina bon
i hålrum i död ved. För oss är det lättast att hjälpa till med boplatser i död ved i våra
trädgårdar och balkonger (Lindholm 2008, 5). Om vi hjälper bland annat rödmurarbin
med bibatterier eller biholkar så kan vi räkna med att tiodubbla dessa pollinerare i antal
på några säsonger (Lindholm 2008, 7). Vi måste lära oss att städa mindre på tomten
genom att låta döda träd stå kvar eller ligga kvar på marken. Många insekter har nytta
av dessa träd att bygga sina bon i, däribland solitära bin (Strand 2007).
”Bli inte förskräckt om du plötsligt upptäcker skador på rosenbladen. Det kan vara ett
tapetserarbi som varit framme, kanske rosentapetserarbiet. De klipper ut våder från
rosenblad och tapetserar sin barnkammare. Sedan lastar de in pollen och nektar och
lägger ett ägg. De alldeles cirkelrunda utskärningarna från rosbladen använder de som
mellanväggar till nästa cell. En sådan mellanvägg kan bestå av tio bladbitar. Så hämtar
de lite längre våder igen och klär insidan på nästa cell” (Lindholm 2008, 7). Ullbiet vill
ha växter som lammöron, hästhov, kungsljus och fibblor omkring sig (Vanhoenacker
2013, 2). De tar ullen från dessa växter och gör en mjuk bädd till sina ägg och larver i
bohålorna. Ullbihannar håller gärna till vid lammöronplantor där de väntar in honorna
då de kommer för att samla in blommans ull och nektar (Lindholm 2008, 7).

7.2.3.1 Sand
I det svenska odlingslandskapet bor de flesta arter solitära bin i marken
(Jordbruksverket 2015). 70 % av alla arter solitära bin bygger gärna sina bon i
sandslänter som ligger i söderläge. Dessa slänter bör inte täckas av kraftiga gräsmattor
då de gillas av bin om de har lite lösare vegetation som gråfibblor. Solitära bin bygger
inte sina bon i sandlådor där sanden oftast är för grov (Lindholm 2008, 9). Olika arter
solitära bin bygger sina bon under marken som exempelvis sandbin, byxbin, solbin,
bandbin och smalbin. Dessa bygger sina bon med en huvudingång som leder till olika
sidogångar fram till äggcellerna med pollenförråd (Vanhoenacker 2013, 2). Solitära bin
bygger sina bon i marken genom att gräva sig fram med sina framben. Många hundra
bihonor kan bygga sina bon och gångar tätt tillsammans. Huvudingången är ca 30 cm
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lång och är brant sluttande ner i marken. Från huvudgången bygger de sedan upp till ca
25 sidogångar vardera, som alla leder till en yngelkammare där pollen och ett ägg lagts
(Jordbruksverket 2015).

7.2.3.2 Ved
Andra arter solitära bin bygger sina bon i redan färdiga hålor (Jordbruksverket 2015). Se
Bild 4 – 13. Dessa bin bygger sina bon i färdiga hålrum i död ved och gör inga gångar
själva. Istället utnyttjar de gamla gångar efter skalbaggar i stubbar och gammalt timmer.
Gamla stubbar som står kvar i marken brukar vara full av hål efter olika småkryp som
hjälper till med nedbrytningen, dessa är populära boplatser (Lindholm 2008, 5). I de här
gångarna bygger honorna sina celler på rad och arrangerar dem på så vis att de som
lagts först ytterst, kläcks först, så att alla ska kunna komma ut utan att störa de andra
som annars skulle ligga i vägen (Vanhoenacker 2013, 2). Några arter av tapetserarbin
kapslar till och med in sina celler med blomblad för att på så vis skydda sina larver från
parasiter (Jordbruksverket 2015).

7.2.3.3 Övriga boställen
Några arter solitära bin bygger sina bon i märgrika växtstammar som exempelvis hallon
och fläder. Här krafsar de ut märgen i växtstammar så hålrum bildas för boen (Lindholm
2008, 5).

7.2.3.4 Vi bygger bon
Alla människor kan hjälpa solitära bin som lever och förökar sig ovanför marknivå att
ge dem en ökad chans till överlevnad, genom att sätta ut biholkar eller så kallade
bibatterier (Vanhoenacker 2013). Bibatterier kan byggas av 20 cm långa bamburör i
olika tjocklekar. Se till att bamburören inte har hål rätt igenom (Lindholm 2008, 4).
Kapa bamburören vid noderna så det finns en nod kvar i ena änden av varje bamburör.
Dessa rör buntas ihop i olika grovlekar om ca 5 – 10 rör i var bunt. Lägg ut dina
buntade bambubon i din trädgård i grenklykor, mellan stenar eller häng upp dem på
balkongen med öppningarna åt söder eller sydost, både högt och lågt (Vanhoenacker
2013). Hemmabyggda bibatterier placeras i varma lägen en bit ovanför marken
(Jordbruksverket 2015). Vill du göra det lite mer avancerat kan buntarna läggas i lådor
som du bygger av plywoodskivor. Solitära bin använder hålen i bamburören till sina ägg
samt att förvara pollen till mat när äggen kläcks. Här har nu biets larv mat och skydd för
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sin vidare utveckling (Lindholm 2008, 4). När honan har lagt sina ägg och fyllt på med
pollen murar hon igen hålet (Lindholm 2008, 5). Häng upp bibatterierna i ett soligt läge
gärna med morgon eller kvällssol, på en vägg i söderläge under en taknock eller på en
balkong med tak. Om möjligt gärna ett regnskyddat läge, annars snickra på ett litet tak
(Lindholm 2008, 6). Hur högt upp du bor på en balkong spelar ingen roll vid
upphängning av bibatterier. Men man bör tänka på att inte ha stekande sol på boet hela
dagen, då det kan bli temperaturer upp mot 50 grader i hålen som då blir för varma för
larverna däri (Lindholm 2008, 7).

Vill man inte köpa bambustänger så kan man klippa av ett knippe hallonstänglar från
hallonbuskar eller fläderkvistar och bunta ihop dessa med varandra. Se till att få lite
olika tjocklek på kvistarna och stänglarna så hålrummen blir allt mellan 4-10 mm i
diameter. Detta lockar sedan till inflyttning av arter som citronbin, blomsovarbin,
bladskärarbin och murarbin (Lindholm 2008, 5). Vill du ha en bra pollinering av dina
blommor i äppelträden har det visat sig att en borrstorlek på 11 millimeter passar bra för
de bin som besöker äppelblommorna (Vanhoenacker 2013).

En annan variant att göra bibon själv är att borra hål i torra träbitar exempelvis grövre
plankspill, vedträn eller stubbar. Vilket trä vi än använder måste det vara torrt när vi
borrar så insidan blir slät och fin, annars duger inte bostaden för inflyttning (Lindholm
2008, 6). Du kan använda nästan vilket träslag som helst till dina biholkar. Virket kan
vara allt från avsågade trädstammar till spillvirke, bara tjockleken är mer än 10 cm
(Vanhoenacker 2013). Man borrar hålen i olika diameter samt borrar så djupa hål som
borren är lång, hålen måste vara minst 5 cm djupa men gärna ännu djupare. Är hålen för
grunda flyttar solitära bin inte in då de oftast bygger en hall först som är avstängd in till
äggkammaren, för att parasitsteklars ägg inte ska läggas i binas äggkammare. När sedan
parasitsteklarna för in sitt äggläggningsrör genom det igenmurade hålet så hamnar deras
ägg i hallen där det inte finns någon mat lagrad så de dör. Hålen måste även vara
stängda på ena sidan av träbiten så du inte borrar rätt igenom biten som en tunnel
(Lindholm 2008, 6). Då solitära bin är olika stora varierar det mellan arterna i vilka
hålstorlekar bihonorna väljer att lägga sina ägg. Hålen kan variera allt från 3 – 13 mm,
för att vara så optimala som möjligt för alla arter att använda. Se Tabell 1
(Vanhoenacker 2013).
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För solitära bin som bygger sina bon under marken måste vi anlägga bibäddar. Dessa
bibäddar anläggs genom att lägga ut sandhögar på ca 2 x 2 m och dessa bör innehålla
minst 2 kubikmeter sand. Sanden bör ha en kornstorlek på mellan 0,06 – 2 mm.
Bibäddar läggs ut i sydvända bryn, slänter eller andra gärna vindskyddade lägen där det
finns plats. När sanden har satt sig, oftast redan första säsongen om du lag ut högen
tidigt, kommer de första solitära bin att bygga sina bon i bibädden. ”Efter ett par år är
det lämpligt att röja fram bibädden eller lägga ut en ny om den gamla har vuxit igen och
skuggas (Jordbruksverket 2015).

7.2.4 Mat som pollen och nektar
”Bin karakteriseras ekologiskt av att de tar all näring för livsuppehälle och fortplantning
från blommor. Näringsberoendet har drivit fram långtgående anpassningar hos bin för
att söka, insamla och använda blomprodukter” (Linkowski et al. 2004). Ett bra
alternativ att öka mångfalden i din trädgård är att avsätta en bit gräsmatta och göra om
den till en liten äng. Ytan räcker med allt ifrån en- till några tiotals kvadratmeter för en
blomsterprakt (Strand 2007). Alla bin, tambin som solitära bin och humlor, livnär sig på
pollen och nektar från blommor (Lindholm 2008, 9). Där pollen och nektarrika
blommor finns, där finns solitära bin. Exempel på dessa som du kan ha i din trädgård
eller på balkongen är förutom vilda ängsblommor även luktviol, flox, aster, heliotrop,
rudbeckia och kärleksört. Man kan även ha nektarrika nyttoväxter i form av en doftande
kryddträdgård, som också går att odla i krukor och lådor på balkongen. Kryddväxter
som timjan, isop, gurkört, mynta och lavendel, älskas av bin (Fanqvist Skubla 2013,
115). Här får vi heller inte glömma våra vårblommande fruktträd och bärbuskar, men
det räcker inte. Vi måste se till att vi har nektarrika blommor från tidig vår till sen höst
så det finns mat under hela säsongen. En mångfald av växter där några av de allra bästa
biväxterna sägs vara gulresedan och färgresedan men också vitklövern. Öppna gärna
speglar med blommor under dina fruktträd och låt det blomma där till nytta för både
träden och solitära bin. Om du vill ha en liten blomsteräng i trädgården så låt
käringtand, prästkrage, blåklocka och andra vilda örter vara med (Lindholm 2008, 10).
”Bin föder huvudsakligen upp sin avkomma på pollen, men en del arter även till stor del
på nektar. Pollen är en proteinkälla för bihonorna när de skall utveckla ovarier och
producera ägg. Nektar används främst som flygbränsle för vuxna bin. Hannar varken
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samlar eller äter pollen men besöker blommorna för att dricka nektar. Både honor och
hannar bidrar därmed till att växter pollineras” (Linkowski et al. 2004).

En del solitära bin är oligolektiska, med det menas att de samlar in sin nektar från
endast ett fåtal växter. Ett exempel på detta är lysingbiet som bara samlar nektar från
strand- och praktlysingen, medan andra solitära bin kan besöka flera olika växter
(Lindholm 2008, 9). Det finns cirka 60 arter oligolektiska bin. ”De är relativt effektiva i
polleninsamlandet men är samtidigt nästan helt beroende av sin näringsväxt. Om deras
näringsväxter inte finns kan de flesta oligolektiska arter frångå sin specialisering och
tillfälligt samla pollen och nektar från andra växter (Vanhoenacker 2013, 2). Dessa
specialiserade bin som endast samlar pollen från en eller två närbesläktade växtarter,
måste flytta till nya platser om deras växter försvinner som de lever av. En del av dessa
solitära bin har sitt namn baserat på den växt de lever av som exempelvis hallonsandbi,
lusernbi, rödklöversandbi, sälgsandbi, blåklocksbi, blåbärssandbi och äpplesandbi.
”Denna specialisering gör att de är effektiva när de hittar sin näringsväxt, men de är
också känsliga och sårbara när landskapet förändras och favoritväxterna försvinner”
(Jordbruksverket 2015).

De solitära bin som besöker flera olika växter för sin föda är polylektiska då de inte är
specialiserade av en enda växtart, utan hämtar pollen och nektar från alla växtarter där
det är lättåtkomligt för dem. Hit hör nästan alla solitära bin som lever ovan jord. Se
Tabell 2 (Vanhoenacker 2013). Men alla blommor har inte nektar och pollen. I
blomsterbutiker kan vi idag köpa många vackra blommor i alla möjliga olika färger och
former, många av dessa är förädlade. Vissa fyllda förädlade blommor har inte längre
kvar sina ståndare då dessa har omvandlats till kronblad. Så vill du ha solitära bin på din
balkong får du se upp med de fyllda förädlade blommorna (Lindholm 2008, 10).

Solitära bin flyger inte så långa sträckor för att hitta mat som pollen och nektar. De
håller sig inom ett par hundra meters radie från boet. ”Det betyder att om du lyckas få
solitärbin att trivas i din närhet, får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer
frukt och grönsaker!” Det du kan göra för att hjälpa solitära bin att hitta mat är att odla
blommor på balkongen, i din trädgård och bevara de vilda blommorna på så många
ställen som möjligt (Naturskyddsföreningen 2015). Gårdsmiljöer har ofta stor positiv
betydelse för solitära bin. Genom odling i privata trädgårdar av växter med både
25

prydnads- och nyttovärde kan näringsresursen för solitära bin i gårdsmiljöer och
trädgårdar enkelt ökas (Linkowski et al. 2004).

7.2.4.1 Blommor i växtfamiljerna
I tabellform visas en sammanställning på några av blommorna som kan finnas i de olika
växtfamiljerna. Urvalet blommor ur dessa växtfamiljer har gjorts med hänsyn till att de
kan tänkas trivas i exempelvis våra trädgårdar eller som blommor i krukor eller lådor på
balkonger. Det kan även vara vanliga växter som är bra att spara i dikeskanter och
tomtgränser under tiden de blommar, naturligtvis beroende på jordmån eller växtzon var
dessa olika växter kan trivas. De växter som visas i tabellerna besöks oftast av
”Holkbin”. Dessa blommor är de polylektiska solitära bins skafferi. I tabellerna visas
även när på året de olika växterna blommar samt om de passar för krukodling. Se
Tabell 3 - 19 (Vanhoenacker 2013), (Mossberg, Stenberg 2003).

Man får inte glömma de blommande buskarna som är så viktiga i fråga om pollen och
nektar för de olika årstiderna. Viktiga blommande buskar är bland annat sälg, vide,
rönn, oxel, slån, hagtorn, rosor, vildapel, brakved, getapel, olvon, fläder, nypon, hallon
och björnbär. Sälg och videbuskar är viktiga för solitära bin då de blommar bland de
första tidigt på våren, då nästan inga andra blommor ännu hunnit komma igång.
(Linkowski et al. 2004).

7.2.4.2 Blommor till krukodling
Redan genom att ha några krukor med pollen- och nektarrika blommor kan vi hjälpa
solitära bin. Beroende lite på hur man bor och vilken natur som finns i markerna
runtomkring oss, så har bin vissa tider på året gott om mat medan vissa månader som
det är lite snålare med pollen och nektar. De snålare månaderna är extra viktiga att
hjälpa till med blommor i krukor. ”Växter som blommar tidig vår eller på andra
tidpunkter när det inte finns så många andra blommande växter är betydelsefulla även
om de inte är de mest pollen- eller nektarrika”. Både i juni månad och under
sensommaren kan det vara ont om mat. Här kan trädgårdens eller balkongens
sommarblommor i krukor fylla en viktig funktion (Blomsterfrämjandet 2010). Växter
som blommar tidig vår eller på andra tidpunkter när det inte finns så många andra
blommande växter har stor betydelse för solitära bin trots att de inte har så mycket
nektar eller pollen att ge, men för nyvaknade bin kan de vara livsviktiga (Rahbek
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Pedersen 2015). Många vanliga växter vi odlar på friland går utmärkt att odla även i
krukor, lådor och kärl. Se tabell 3-19. Det viktiga att tänka på när man odlar i krukor är
att ha bra dränering, stor jordvolym, samt vattning och näringstillförsel regelbundet.
”Med växter i kärl och krukor kan du få en prunkande trädgård på minsta lilla utrymme
på terrassen, balkongen eller yttertrappan. Du kan odla överallt, på berg, under buskar
och träd, i träd och uppefter väggar” (Sidblad 2014).

7.2.5 Vatten
Liksom oss människor blir solitära bin och andra nyttoinsekter törstiga en varm
sommardag, då behöver de hitta vatten att dricka. Denna vattenkälla bör vara grund så
de inte drunknar. Grunda naturliga pölar i naturen dunstar fort i den heta sommarsolen,
även här kan vi människor göra en insats att hjälpa till. Bäckar, åar och naturliga
vattendrag i naturen kan vara för svåra för bin att dricka vatten ifrån då de är alldeles för
strömt vatten så de dras med och drunknar. För att anlägga en liten insektsvattnare
behöver du en grund skål, ett fat eller liknande. Denna skål fyller du med natursten,
glaskulor, lecakulor eller annan prydnadssten. Sedan fyller du på med färskt vatten
dagligen, upp till undre kanten av stenarna så att de översta stenarnas ytor är fria från
vatten. Detta ger insekterna någonting att landa på när de kommer för att dricka och
därmed inte heller drunknar. Denna skål ställer du på ett lämpligt ställe på balkongen
eller i trädgården nära blommorna (Naturskyddsföreningen 2015, 1).

Det är utmärkt att installera någon form av vatten i närheten av det du anlagt i din
trädgård som exempelvis en äng. Det behövs ingen stor grävd damm för dyra pengar till
nytta för mångfalden. Det räcker med ett litet fågelbad som kan erbjuda alla trädgårdens
insekter vatten. Ett tips är att lägga en helt vanlig tvättsvamp mitt i vattnet för insekterna
att landa på. ”Det kan sitta tiotals bin och humlor på den och dricka av vattnet som
sugits upp i svampen en solig och varm sommardag” (Strand 2007).

7.2.6 Habitat i trädgårds- och balkongmiljöer
I ett nordligt land som Sverige är det för solitära bin viktigt med torra varma platser
(Linkowski et al. 2004). Trädgårdar är en miljö som är skapad och påverkad av
människan. Trädgårdar kan innehålla många olika slags miljöer som exempelvis klippta
gräsmattor, buskar och klippta häckar, trädgårdsdammar, stenpartier med gräs,
blomsterbäddar och perenner. Dessa trädgårdar efterliknar en rad olika naturliga miljöer
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och på så vis drar de ofta till sig större mängder insekter som specialiserat sig att leva på
vissa av dessa växter (Read 2014, 8). Solitära bin trivs i en miljö med en mångfald av
växter som består av både blommor, buskar och träd, gärna med inslag av vatten i en
damm eller som ett litet fågelbad. Trädgården får gärna ha inslag av den vilda naturen
där en del av trädgården görs mer naturlig med ängsblommor. Även om en hel äng inte
får plats kan en mindre yta räcka för att locka pollinerare som solitära bin (Fanqvist
Skubla, 112). Man kan spara en kantzon på 2 – 4 m längs åkerkanter och dikesrenar.
Detta bildar så kallade spridningskorridorer mellan olika platser för bland annat solitära
bin att sprida sig in till nya områden. Dessa ska sedan inte röjas eller klippas under den
känsliga perioden mellan 15 april – 1 juli. ”Sammanfattningsvis så finns det massor av
små saker man kan göra. Det viktiga är att inse att även en liten åtgärd kan ha stor
betydelse. Många bäckar små...” (Strand 2007). En studie i Berlin har påvisat positiva
aspekter på markanvändning och mänsklig aktivitet, den visade att solitära bin är bra på
att utnyttja de habitat som människan skapat (Linkowski et al. 2004).
”De flesta naturområden ligger utanför vår kontroll som enskilda individer. Ytor som vi
däremot kan påverka är exempelvis våra trädgårdar och balkonger. Det spelar ingen roll
om vi bara har några balkonglådor eller om vi har flera hektar mark. Genom aktiv
trädgårdsskötsel och förståelse för olika arters miljökrav kan vi skapa balanserade
ekosystem med biologisk mångfald och till och med gynna vissa speciella arter” (Read
2014, 13). Ett bra sätt är också att förvilda en liten del av din gräsmatta med blommor
som gillas av solitära bin med bland annat vitklöver, tusensköna och brunört. Det gäller
att ha växter som blommar så det finna mat till insekterna under hela säsongen
(Fanqvist Skubla 2013, 115). Se tabell 3 – 19.

Solitära bins radie de flyger från boet för att finna pollen och nektar är ca 365 - 500 m.
Det är helt avgörande för dessa bins överlevnad att det inom detta område finns
blommande växter i tillräckligt stort bestånd att skaffa mat ifrån under hela säsongen.
Därför måste vi se till att det finns spridningskorridorer med växter mellan olika habitat,
så att solitära bins områden för sökande efter mat och spridning (förökning) binds
samman genom dessa så viktiga landskapsstrukturer. För solitära bins överlevnad
behöver de ha tillgång till det i forna tiders så kallade mosaiklandskap. Mosaiklandskap
bestod bland annat av blomrika ogödslade naturliga fodermarker, blommande vallar,
blomrika kantzoner, diken, alléer och blommande jord som lagts i träda. Dessa
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mosaiklandskap utgjorde stommen för bärkraftiga blomresurser. Åtgärder som behöver
göras för att rädda solitära bin är enkla, ökad areal av blomrikedom, anlägga bibäddar
och sätta upp biholkar samt inte använda sig av herbicidbesprutning (Linkowski et al.
2004). ”Genom att styra miljön i sin trädgård kan man skapa dynamiska naturreservat i
miniformat, som upprätthåller viktiga och artrika insektspopulationer” (Read 2014, 13).

7.2.7 Anläggning av blomsteräng
”Slåtterängen är en av våra artrikaste miljöer”. Viktigt att veta varför just ängen har sin
blomsterprakt och artrikedom beror på att den har skötts på ett sådant sätt som gynnat
dess växter (Bioresurs 2005). En blomsteräng anläggs bäst på mager mark som inte har
gödslats för mycket. På den tilltänkta ytan sår man in ängsfröblandningar. ”Beroende på
var man bor och hur näringsrikt och fuktigt eller torrt det är så finns det olika
blandningar att köpa som kan vara lämpliga med till exempel rölleka, backnejlika,
gulmåra, kärringtand, prästkragar och smörblommor”. Detta blir ett utmärkt tillhåll för
solitära bin och andra insekter (Strand 2007). Andra viktiga faktorer är att ängen ligger
mestadels öppen och solig under hela dagen, att platsen får vara ifred från gångtrafik
och gärna några buskar och ett träd i nära anslutning (Bioresurs 2005).

Att anlägga en äng där en gräsmatta ligger kräver lite förarbete då gräsmattor oftast är
allt för näringsrika. Man fräser upp gräsmattan och sår vete på platsen, detta vete tar upp
mycket av näringen från marken. Skörda vetet när det står i ax, bäst är att dra upp hela
plantorna. Om jorden är lerhaltig eller mullrik så blanda in sand. Är gräsmattan mossig
och inte så näringsrik räcker det att fräsa upp den. När det sedan kommer till att så in
ängsväxter så finns bra hjälp att få om man vänder sig till länsstyrelsen eller någon lokal
naturskyddsförening. Här får man hjälp med att få reda på var i trakten det eventuellt
finns någon slåtteräng kvar som man om sensommaren kanske kan få hämta lite
nyslaget hö att bre ut på sin blivande ängsyta att fröa av sig. Trampa gärna runt lite och
skaka höet på din blivande äng innan det tas bort efter en vecka. ”Det tar tid att etablera
en fin ängsflora. Därför måste man ha tålamod och inte förvänta sig ett blomsterhav de
första åren”. Det finns även färdiga ängsfröblandningar på marknaden att köpa men då
får man räkna med att dessa innehåller förädlade örter, trädgårdsväxter samt åkerogräs
(Bioresurs 2005). För att få blomning i ängen redan första året kan man i kombination
med sådd komplettera med att sätta färdiga ängsplantor (Pratensis 2015).
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Olika markförhållanden kräver lite olika växter för att trivas och växa. Några förslag på
detta är följande:


”Torräng: backnejlika, backsippa, backtimjan, gull-ris, gulmåra, kattfot, liten
blåklocka, mandelblomma, prästkrage, rödklint, solvända, strandtrift,
styvmorsviol, tjärblomster, åkervädd, äkta johannesört, ängsviol.



Torräng, kalkrik jord: axveronika, blodnäva, brud-bröd, cikoria, gullviva,
kungsmynta.



Normaläng: akleja, brudbröd, gullviva, gulmåra, humleblomster, jungfrulin,
lungört, midsommarblomster, prästkrage, rödblära, rödklint, slåttergubbe, stor
blåklocka, åkervädd, ängsvädd.



Fuktäng: borsttistel, fackelblomster, gul svärdslilja, gökblomster,
humleblomster, kabbleka, midsommarblomster, smörboll, ängsbräsma,
ängsvädd.



Biväxter: akleja, axveronika, backsippa, backtimjan, borsttistel, fackelblomster,
gullviva, gulmåra, humleblomster, kungsmynta, liten blåklocka, luktviol,
prästkrage, rödblära, rödklint, skogsförgätmigej, stor blåklocka, strandtrift,
åkervädd, äkta johannesört, ängsvädd” (Pratensis 2015).

7.2.7.1 Skötsel av blomsteräng
Ängars skötsel består av flera olika moment. Skötseln är den samma vilken sorts äng det
än rör sig om och var den än ligger i landet. Det är viktigt att ängar sköts på rätt sätt så
ängars naturvärden inte går förlorade, med andra ord går det inte att fuska sig igenom
ängens skötsel (Ohlsson 2006).

Det första arbetet som ska göras tidigt på våren är fagning. Det görs när gräs och örter
börjar spira så mycket att de börja lyfta upp de gamla löven från marken, då är det
lättast att räfsa. När en äng fagas menar man att den räfsas och städas och det görs för
att få bort löv som finns kvar ytligt på marken samt pinnar och kvistar som vinterstormarna har blåst ner. Att kvistar och grenar tas bort är för att underlätta slåttern
senare på året. Överblivna löv som inte ruttnat eller dragits ner i marken tas bort för att
inte ligga kvar och kväva växterna som börjat växa under löven. Det man räfsat ihop
brände man förr upp och askan spreds sedan över ängen igen, eller så la man löven runt
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trädstammar som en sorts kompost. Med fagningen fick man även bort mossan som
man inte ville ha i ängen (Ohlsson 2006, 73).

Tiden mellan fagning och slåtter kallas för blomstertiden. Under den här tiden på
ungefär två månader ska alla blommor växa upp och blomma, men även hinna sätta frö
innan slåttern. Det är under denna tid man tillsammans med solitära bin ska njuta av
blomsterprakten, men helst på avstånd så man inte trampar ner de vackra blommorna på
ängen (Ohlsson 2006, 81).

På sensommaren när ängen är slåttermogen slår man av ängsblommorna och gräset en
gång, samlar ihop och lägger det i en eller flera utspridda högar beroende på hur stor
ängsyta man anlagt (Strand 2007). Man kan se att en äng är slåttermogen när gräsen har
sina ax och blommornas frökapslar är torra och fulla med frön som skallrar. För slåttern
finns inget satt datum, det skiftar från år till år beroende på hur vädret varit under
sommaren. När blommorna satt frö, men innan gräset vissnar ner, då är det slåttertid.
Slåttern brukar i regel infalla i mitten på juli fram till början av augusti. Ängen slås med
en vass lie vid fint väder och det ska slås av ungefär i samma höjd som fotknölarna.
Skär inte av gräset på lägre höjd då det kan skada de låga växterna nära marken samt att
växterna som slås av inte klarar vintern lika bra om de blir för korta. Därefter ska det
avslagna gräset ligga kvar och torka i solen i ungefär en vecka. Då hinner blommorna
torka och fröna trilla ner i backen för att gro till nästa år. Vid torkning av gräset vänder
man det minst en gång om dagen för att ligga luftigt i solen och torka. När gräset torkat
och blivit hö tar man bort det från ängen (Ohlsson 2006, 85).

7.2.8 Kunskap om livsmiljöer
På statlig nivå samt inom EU har man förstått att det börjar bli kritiskt för våra solitära
bin, då många arter redan har försvunnit och blivit utrotade. Här har man startat
naturvårdsprogram för att öka insekternas livsmiljöer genom att på vissa ställen behålla
skogsmark med buskage och gläntor, att ha buskridåer längs åkerkanterna och spara
bredare leder mellan fälten för ökad biologiskt mångfald bland insekter och växter
(Read 2014, 7). Behovet är stort av att sprida kunskap om hur en hög artrikedom av
solitära bin ska bevaras. Genom att undersöka artrika områden och finna anledningen
till dess artrikedom, kan vi få kunskap att sprida (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 2).
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”Man måste satsa på att sprida kunskap och öka medvetenheten om solitära bins behov
så att solitära bivårdande eller åtminstone solitära bivänliga åtgärder kan bli en naturlig
del av skogs-, jordbruks- och urban planering. Särskilt positiva faktorer är att solitära
bin i många avseenden är människans följeslagare, samt att deras habitat och
aktivitetsområden är relativt småskaliga. Detta innebär att människans närvaro i sig inte
är något hot, utan att vi tvärtom kan gynna solitära bin inom alla våra markanvändningsområden. Positivt är att de jordbruksåtgärder som gynnar solitära bin också gynnar de
allra flesta av de organismer som bör finnas i ett rikt och hållbart odlingslandskap”
(Linkowski et al. 2004).

November 2005 antog riksdagen det 16:e miljömålet, ett rikt växt- och djurliv. Det är ett
åtgärdsprogram för hotade arter i Sverige som innebär att försöka minska förlusten av
hotade arter och biologisk mångfald. Vilka arter och biotoper som ska vara med i
åtgärdsprogram bestäms av Artdatabanken, som ska stödja Länsstyrelsen och övriga
experter med sin kunskap. Åtgärdsprogram sätts in av Naturvårdsverket där bland annat
artens hotstatus, spridandet av kunskap och förbättring av populationsutveckling vägs
in. ”Genom praktiska skötselåtgärder kan negativa populationstrender vända. Det kan
handla om populationsförstärkningar, utökning av antalet potentiella biotoper,
habitatförbättringar med mera”. Hur detta sedan fungerar är genom gemensamt
samarbete mellan markägare, brukare, myndigheter och alla vi andra som på ett eller
annat sätt kan påverka arten eller arternas status på ett positivt sätt (Artdatabanken
2015). Men hur kunde det då se ut för 100 år sedan, i de småskaliga jordbruken där
solitära bin trivdes och frodades?
”Gården hade 5- 6 mjölkkor, kalvar och en häst. Årligt åkerbruk utan giftbesprutning på
de små naturgödslade åkrarna med husbehovssäd och potatis skapade områden med
rikligt blommande ogräs under sommaren. Kring åkrarna fanns örtrika åkerrenar som
slogs med lie eller betades först på sensommaren och ängarna med höskörd i juli hade
liknande blomrik örtflora eftersom de inte gödslades” (Nilsson, Franzén och Norén
2007, 2).
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Information om åtgärder som kan göras för bevarandet av de rödlistade arterna i urbana
miljöer gavs ut 2015 av ArtDatabanken SLU. Tips på åtgärder som kan göras i urbana
miljöer som exempelvis villaområden är följande:
•

Information om naturvärden och lämpliga åtgärder för att främja växt- och
djurlivet.

•

Anpassa skötseln av infrastrukturens ytor så att där kan finnas biologisk
mångfald. Detta kan göras genom att anlägga artrika vägkanter
innehållande inhemska arter.

•

Bevara äldre träd med högt biologiskt värde som exempelvis sälg.

•

Anlägga blomrika slåttermarker istället för gödslade och arbetskrävande
gräsmattor.

•

Anpassa skötseln av blomrika slåttermarker genom att slå dessa ytor först
efter blomningstiden är över samt ta bort det avslagna gräset.

•

Lyft fram vatten av olika inslag i miljön.

•

Plantera inte bara främmande växter i trädgårdarna, se till att ha inhemska
växtarter också (Sandström et al. 2015).

”Förlusten av biotoper som innehåller både lämpliga boplatser och tillräckliga
näringsresurser är nyckelfaktorn till vildbinas tillbakagång.” Det bästa som kan göras i
ett jordbrukslandskap är att resursförbättra i fråga om blomrikedom och boplatsrikedom
som kan leda till ett långsiktigt artbevarande. ”Kapaciteten för spridning hos solitära bin
är i flera kända fall förvånansvärt god, men den hindras generellt av ogästvänliga
miljöer. Detaljerna för vildbinas spridning är dock nästan okända och bör belysas
genom forskning” (Linkowski et al. 2004).

7.3 Hotbilden för solitära bin
7.3.1 Solitära bin minskar i antal
I hela Västeuropa har solitära bin minskat kraftigt i antal de senaste 100 åren. Detta har
uppmärksammats i naturvårdssammanhang allt oftare de senaste åren just för att de är
viktiga pollinerare. Många av dessa solitära bin är knutna till biotoper som har ett rikt
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växtliv (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 2). Orsaken till att solitär bin minskar beror
på det minskade antalet blommor i jordbrukslandskapen. Vi lider brist på blommor helt
enkelt (Vanhoenacker 2013). Slåtterängar med sina rika blomfloror har nästan
försvunnit helt och ersatts av gödslade vallåkrar som skördas redan i början av juni.
Tamboskap betar på gödslade betesmarker eller så betas det kraftigt på de få
naturbetesmarker som finns kvar. Många av de gamla betesmarkerna och slåtterängarna
har ersatts av täta granplanteringar eller fått växa igen av täta slutna skogar av annat
slag. Dessa täta slutna skogar innehåller varken bärris eller ljung som annars de glesare
skogarna med sina gläntor kunde erbjuda. All denna markförändring har lett till att den
biologiska mångfalden har försvunnit med sin stora variationsrika blomprakt. Den som
är så viktig för dess rika innehåll av nektar och pollen som solitära bin är beroende av
för sin överlevnad (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 2). En stor del av de rödlistade
solitära biarterna i urbana miljöer har sitt ursprungshabitat från gräsmarker i det forna
jordbrukslandskapet. Solitära bin har funnit nya boendemiljöer vid bland annat
vägkanter och i boendemiljöer för oss människor. Villaträdgårdar och koloniområden är
numera viktiga för den biologiska mångfalden i tätbebyggda områden. Dessa kan
erbjuda de så viktiga blomrika miljöerna där förhoppningsvis inte så mycket gödsel och
besprutningsmedel används. Här kan man finna solitära bin som finns med på rödlistan
och som är beroende av dessa blomrika miljöer (Sandstöm et al. 2015).

7.3.2 Hotbild
Insekternas livsmiljöer förändras i snabb takt. Skogen med en blandning av löv-/
barrträd, på marken gamla döda träd som fallit omkull när de dött. Där har bildats
naturliga gläntor för markvegetation att växa. De döda träden har blivit boplatser för en
mängd olika insekter. Dessa skogar har nu ersatts med skogsplanteringar, täta mörka
skogar, oftast av endast tall eller gran. I de nya täta skogarna finns inga döda träd kvar
att bygga bon i. Inte heller en grönskande markflora att finna mat för solitära bins
överlevnad (Read 2014, 5). Binas livsmiljöer är starkt knutna till öppna miljöer med
solexponerade boplatser fulla med blommande örter och buskar nära intill (Linkowski et
al. 2004). Stora öppna jordbrukslandskap breder ut sig. De gamla lövträden med sina
örtväxter och stenar i små öar i åkrarna har tagits bort. Det har blivit större avstånd
mellan dikeskanterna med sin växtlighet av örter och buskar av olika slag, till stor
nackdel för insekterna. Att dessa naturliga livsmiljöer försvinner har haft stor negativ
effekt på många av våra solitära bin (Read 2014, 7). En nyckelfaktor till att solitära bin
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minskat i antal anses vara förlusten av lämpliga boplatser. Solexponerade ytor av torr
sand med gles växtlighet där solitära bin själv kan gräva ut sina gångar och hålrum i
marken, har minskat i areal och antal i det moderna jordbrukssamhället. Även död
solexponerad ved är idag en bristvara både i skogs- och jordbrukslandskapet där många
solitära biarter bygger sina bon (Linkowski et al. 2004).

7.3.3 Pesticider och människan
Många av våra nyttoinsekter ses som hot i våra landskap och trädgårdar idag, däribland
solitära bin. Dessa bekämpas med regelbunden besprutning av insektsgifter som gett
katastrofala följder (Read 2014, 7). Om insekternas livsmiljöer försvinner eller på annat
sätt bekämpas med insektsgifter eller genom biologisk bekämpning, kommer effekterna
att sprida sig upp i näringskedjan och slutligen nå oss människor (Read 2014, 13). När
man drabbas av ohyra i sina trädgårdar eller balkonger är det lätt att ta till starka
bekämpningsmedel som insektsgifter. Oftast är det helt onödigt i den lilla odlingen och
gör mer skada än nytta. Bekämpningsmedlen rubbar balansen och skadar nyttodjuren,
däribland solitära bin så de dör. Dessa giftiga medel kan med tiden sprida sig ner i
grundvattnet som vi människor sedan får i oss (Fanqvist Skubla 2013, 15).

Bi-tillsynsmän får varje vår många telefonsamtal från oroliga husägare som vill ha hjälp
med att ta död på farliga bin de har på sina tomter. Nästan alltid handlar det dock om
solitära bin som i själva verket är mycket fredliga. Dessa är skyggare än både humlor
och honungsbin och därför svårare att komma nära. De solitära binas enda önskan är att
få vara ifred och samla pollen och nektar till sina avkommor (Lang 2015).

7.3.4 Sociala honungsbin en fara
Bland sociala bin eller också kallade tambin som lever i samhällen i bikupor, har på
senare tid uppmärksammats med något som kallas plötslig bidöd. Det innebär att ett
bisamhälles som drabbats av plötslig bidöd saknar vuxna bin. Som det ser ut så har de
vuxna individerna bara flugit iväg från kupan och inte återvänt, fast det i kupan finns
biyngel att ta hand om. Forskare menar på att plötslig bidöd kan bero på flera olika
faktorer, det kan vara virusspridande kvalster som angriper bin likväl som
svampangrepp som försvagar binas immunförsvar. Man anar även att användandet av
vissa bekämpningsmedel kan leda till bidöd. En för ensidig avel på tambin kan vara en
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orsak som leder till individens egna minskade naturliga motståndskraft (Johansson
2012).

Globalt har honungsbisamhällen ökat totalt, men i vissa delar som i Europa och
Nordamerika har de minskat i antal. De främsta faktorerna som påverkat dessa
bisamhällen att minska i antal är bland annat olika sjukdomar, parasiter, bekämpningsmedel och miljön. Dessa faktorer kan verka negativa på en bipopulation både var för sig
eller i kombination med varandra. Med få undantag är det nästan omöjligt att fastställa
orsaken till plötslig bidöd. Om en koloni dör under vintern kan en avsevärd tid passera
innan det uppmärksammas av biodlaren och ledtrådar till orsaken har då oftast redan
gått förlorade. (Vanengelsdrop och Meixner 2009).

I den grekiska regionen Peloponnesos började man i juni 2009 plötsligt märka dödsfall
på ett stort antal vuxna tambin. En studie genomfördes för att undersöka dessa
oförklarliga fenomen av plötslig bidöd i denna region. För studien samlade man in två
avelsramar innehållande kullar av honungsbins avkommor i olika åldrar samt tog åtta
olika sockerprover. På dessa utfördes tester för både förekomsten av skadedjur samt
växtbekämpningsmedel. Resultaten påvisade att bina var infekterade av flera olika
virusarter och man hittade även flera olika bekämpningsmedel. Detta har gjort det svårt
för dem att ge ett rakt svar på vad som orsakade den plötsliga bidöden, då troligtvis flera
faktorer här spelade en stor roll (Bacandritsos et al. 2010).

Forskning har nu funnit sjukdomssamban mellan honungsbin och vilda humlor.
Överföring av smitta från tama bina till våra vilda pollinatörer är ett faktum. Från olika
forskningsresultat har man ett tag redan vetat om att tambin eller med andra ord
honungsbin, bär på infektionssjukdomar orsakade av olika virusarter. Nu har man
kommit så långt att man med stor sannolikhet vet att dessa sjukdomar sprids vidare till
bland annat humlor, då de kunnat bevisa att de båda arterna är smittade från samma
virusstammar. Stora mängder tambin exporteras runt i världen och på så vis kan
sjukdomar med lätthet spridas snabbt globalt. Dessa sjuka tambin kan inom snar framtid
slå ut våra vilda arter av solitära bin. Sjuka tambin i kombination av att mångfalden
bland våra växter försvinner från allt större områden och med besprutning av växtgifter
är faran stor att våra vilda bin slås ut, som ger värdefulla resurser och ekosystemtjänster
såsom pollinering. Det drabbar i sin tur människans välfärd (Fürst et al. 2014).
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7.4 Utformning av enkla designförslag
7.4.1 Designförslag 1

Designbild 1. Ett alternativ istället för blomlådor och amplar, eller kanske i
kombination med dem på balkongen. Enkel träspaljé för montering på balkongvägg att
hänga blomkrukor med blommande växter i för ökad mångfald på liten yta (Fanqvist
Skubla 2013, 115). Här finns även vatten att tillgå i en skål med småsten
(Naturskyddsföreningen 2015), samt en biholk uppsatt i spaljén för vedbyggande
solitära bin (Lindholm 2008). Design av Madeleine Appel.
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7.4.2 Designförslag 2

Designbild 2. En träpelare passar på liten yta som exempelvis balkong eller radhustomt
där utrymmet är begränsat. En färdigköpt svarvad träpelare monterat med vinkeljärn på
en färdigköpt trätrall. På pelaren monteras konsoller eller väggkrokar av olika slag för
upphängning av blomamplar för ökad blomyta. Detta ger minst en kvadratmeter
nyskapad blommande yta i miniformat som kan hjälpa till att upprätthålla
insektspopulationer (Read 2014, 13). Här finns även vatten upphängt i form av ett
fågelbad med stenar i botten (Naturskyddsföreningen 2015), samt en biholk av trä som
placerats i varmt läge en bit ovanför marken (Jordbruksverket 2015).
Design av Madeleine Appel.
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7.4.3 Designförslag 3

Designbild 3. En enkel åtgärd som behöver göras för att rädda solitära bin är att ge ökad
areal av blomrikedom (Linkowski et al. 2004). Här har detta gjorts genom att anlägga en
blomsteräng i en gammal trasig eka, där botten tagits bort och kanterna grävts ner en bit
i marken. I denna design har ekan grävts ner i närheten av en ”Bogran” som ger lite lä
och skydd ifrån norr (Gagge 1996, 13), blomsterängen hamnar då i ett soligt läge och
samtidigt fri från gångtrafik (Bioresurs 2005). Framför ekan bildas en vindskyddad
sydlig plats där en sandig bibädd har anlagts för solitära bin att bygga sina bon i
(Jordbruksverket 2015). Design av Madeleine Appel.
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7.4.4 Designförslag 4

Desigbild 4. Ytor som kan påverkas är våra trädgårdar, även om vi bara har några
balkonglådor eller ett fåtal kvadratmeter mark (Read 2014, 13). I denna design har en
bit gräsmatta fått bli en artrik äng bestående av inhemska örter samt ett vårblommande
träd som ökar platsens biologiska värde (Sandström et al. 2015). Ängsrabatten bildar en
kantzon på några kvadratmeter längs en tomtgräns, som förr istället var en naturlig
åkerkant. Om sedan flera villaägare anlägger dessa små ängsrabatter bildas de så kallade
spridningskorridorerna mellan olika platser, som en möjlighet för solitära bin att sprida
sig vidare in till nya områden (Strand 2007). En liten skylt med texten ”MAT” kan
räcka för att väcka nyfikenhet hos människor och därmed sprida kunskap om solitära
bins behov (Artdatabanken 2015). Design av Madeleine Appel.
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7.4.5 Designförslag 5

Designbild 5. I ett nordligt land som Sverige är det för solitära bin viktigt med torra
varma platser (Linkowski et al. 2004). Att öppna en bit gräsmatta i en villaträdgård på
sydsidan av ett staket och där anlägga en bit blomsteräng är ett tips på åtgärd som kan
göras i urbana miljöer som exempelvis villaträdgårdar, till nytta för solitära bin
(Sandström et al. 2015). Ett äppelträd och några buskar har planterats för ökad
blommängd då vi lider brist på blommor, som är en anledning till att solitära bin
försvinner (Vanhoenacker 2013). En gammal trädstock har ställts på högkant i ängen
och borrats full med hål i olika dimensioner som bibon, då vi städat bort all annan död
ved i trädgården (Linkowski et al. 2004). Det står en skål med vatten uppe på stocken
för bin att dricka ur (Fanqvist Skubla, 112). Design av Madeleine Appel.
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7.4.6 Designförslag 6

Designbild 6. Sandbin gillar att bygga sina bon i sanden, mellan plattorna i den nylagda
stenterrassen (Lindholm 2008, 9). I denna design har anlagts en bibädd och sedan har
trädgårdsstenplattor placerats glest över sandytan. Som skydd till bibädden har en stor
natursten lagts på norrsidan. Det här bildar en solexponerad boplats med blommande
buskar nära intill (Linkowski et al. 2004). På stenplattorna har krukor med blommor
blivit placerade för ökade möjligheter att finna pollen och nektar som komplement till
de blommande buskarna (Fanqvist Skubla 2013). En skål med vatten står lämpligt till
nära blommorna som ett naturligt inslag i denna bi-miljö (Sandström et al. 2015).
Studier har påvisat att solitära bin är bra på att utnyttja de habitat som vi människor
skapar. I denna design har en liten informativ skylt satts upp som talar om att detta är en
boplats för bin som ska lämnas ifred, samtidigt som den sprider kunskap och ökar
medvetenheten om solitära bins behov så de kan ingå som en naturlig del av
människans urbana miljöer (Linkowski et al. 2004). Design av Madeleine Appel.
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8. Diskussion
8.1 Introduktion diskussion
Inom detta ämne som jag valt att skriva om finns inte så mycket forskning eller litteratur
skrivet vad gäller trädgård- och balkongmiljöer. Det framgår på flera ställen i
textmaterial från bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SLU att mera
kunskapsspridning behövs för bevarandet av solitära bin. Åtgärdsprogram skapas på
statlig nivå samt inom EU för bevarandet av solitära bin, men många av dessa är endast
för jord- och skogsbruk, våtmarker, fjällen, urbana miljöer som storstäder och dess
parker och annan mark av större areal. Man har fram tills idag inte riktigt tagit tag i
problemen med att sprida kunskap för de mindre arealerna som exempelvis bland
småhusägare, för gemensamma handlingsplaner och lösningar. Om även småhusägare
skulle få kunskap och bli medvetna om situationen kring solitära bin så tror jag att det
finns mycket att vinna.

Satsar man på att sprida kunskap så ökar medvetenheten hos människorna (Linkowski
2004). Börjar man räkna ihop totalyta om alla hjälps åt med ett fåtal kvadratmeter var i
villaträdgårdar och balkonger, så kan resultatet och den totala ytan slutligen bli väldigt
stor. Men som det ser ut idag, som vi alla vet, så dominerar villaträdgårdar av
gräsmattor och stora träaltaner. I dessa finns varken boplatser eller mat för solitära bin
att finna.
”Det är därför mycket betydelsefullt med naturvårdsinformation till planerare, boende

och andra aktörer i urbana miljöer” (Sandström 2015). Detta för att inom snar framtid
kunna börja samarbeta för en större mångfald samt habitatökning för solitära bins
överlevnad.

8.2 Diskussion kring syftets frågeställningar
8.2.1 Lämpliga habitatinnehåll för olika arter solitära bin
Solitära biarter kan delas in i vår-, försommar-, sommar- och sensommarflygande arter,
av dessa flyger de flesta arter solitära bin på våren och försommaren (Vanhoenacker
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2013, 2). Det är viktigt med information och kunskap om våra solitära bin för att
försöka hjälpa dem med lämpliga habitat. Om vi vill ha dem i våra trädgårdar och
balkonger så måste vi se till att det finns mat under hela säsongen i form av blommor.
Det spelar ingen roll hur goda avsikter vi än har för att hjälpa solitära bin om vi inte har
kunskapen om hur de lever. Vi kanske tror att vi hjälper dem bara för att vi planterar
några blommor, men vi har då i slutänden kanske inte kunskapen och insikten om att de
svälter ihjäl just för att det inte finns tillräckligt med mat för dem att finna under hela
deras levnadsperiod. Även kommande års generationer bin behöver mat.

Mat för solitära bin är som bekant pollen och nektarrika blommor och ett bra alternativ
att öka mångfalden i din trädgård är att avsätta en bit gräsmatta och göra om den till en
liten äng (Strand 2007). En perennrabatt går också bra så länge det är pollen och
nektarrika perenner. Se till att plantera in tidigblommande vårlökar i din gräsmatta och
glöm inte bort höstens blommor. Här är tabellerna 3 – 19 till stor hjälp som visar när på
säsongen de olika växterna blommar (Vanhoenacker 2013, Mossberg, Stenberg 2003).

Genom odling av växter i privata trädgårdar med både prydnads- och nyttovärden kan
näringsresursen för solitära bin i gårdsmiljöer och trädgårdar enkelt ökas (Linkowski et
al. 2004). Det behöver inte vara så svårt. Ser man sig omkring så finns åtskilliga vilda
växter omkring oss i naturen. Det handlar allt som oftast om att vi inte ska städa och
klippa bort allt som vi kallar ogräs. Kom ihåg att samarbeta med naturen då även dessa
ogräsväxter ger solitära bin mat. Vad är då det vi kallar för ogräs egentligen? Jag skulle
vilja säga att det är växter på fel plats enligt många människors tycke och smak. Vi
kanske behöver ta oss en funderare och se oss om kring, vilka är insekterna och djuren
som besöker det vi kallar ogräs som vi vill städa bort? Om du ser några solitära bin leta
mat i det så kallade ogräset, ta inte bort det. Spar en ruta och sätt upp en liten skylt där
det exempelvis står ”Här är binas skafferi”. Då är det kanske legitimt att ha ogräset kvar
så grannarna inte gnäller för att du inte städat på tomten. Du kanske väcker nyfikenhet
hos förbipasserande människor och därmed ökar deras medvetenhet som ger kunskap
för solitära bins överlevnad. Så handlar det ju inte heller enbart om mat för solitära bin,
de blomrika habitaten ska ju även vara en mötes- och parningsplats för dem samt att
sedan ur detta förråd kanske hämta bomaterial också. För att inte glömma att bin ska ha
någonstans att övervintra. Det är med andra ord lite som att skaffa husdjur som man
måste ta ansvar för.
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Slåtterängarna tillhör en av våra artrikaste miljöer (Bioresurs 2005). Men tyvärr har
kunskapen om hur slåtterängar anläggs och sköts gått förlorat, då de flesta av oss i det
moderna samhället bor i villaområden eller i stora städer i lägenheter. Här har vi
människor inte längre behov av att sköta en äng för att få foder till djuren om vintern.
Dessa ängar är både vackra med sin blomsterprakt och gör på samma gång nytta för
solitära bin. Det är betydligt mindre jobb att sköta en slåtteräng sommartid än att
ständigt klippa stora gräsmattor minst en gång i veckan. Det anser jag är en bra
anledning att anlägga en liten äng på en del av gräsmattan i dagens stressade samhälle,
där man måste hinna med allt mer att göra på samma lilla mängd fritid man har. Vi
måste in med mångfalden i vår urbana miljö för att rädda solitära bin från att utrotas.
Det är här som jord- och skogslandskap en gång har legat som nu är belagt med asfalt.
Här kan små slåtterängar lite här och var göra stora skillnader för solitära bin, så även
för människan.

Solitära bin kan delas in i två större huvudgrupper när det gäller bostäder, de som
bygger sina bon i hålor i marken och de bygger sina bon i hålrum i död ved (Lindholm
2008, 5). Vi tycks kunna hjälpa bin genom att bara sätta upp biholkar. Då vi städar bort
alldeles för mycket i våra trädgårdar idag, så måste vi ersätta det vi tagit bort och ge nya
möjligheter till att hitta någonstans att bygga bon i. Man kan ju alltid prova om det finns
solitära bin i ens omgivning genom att bara hänga upp en biholk. Det kommer att
märkas ganska snart i så fall, då solitära bin kommer och täpper igen hålen vi erbjudit
dem när de lagt sina ägg innanför. Redan här har vi i så fall gjort en god gärning samt
hjälpt dem på traven med att överleva. Sätter vi sedan lite blommande växter i dess nära
omgivningar så blir detta bara en bonus på köpet. Det behöver inte kosta så mycket,
oftast är det enkla fullt tillräckligt. Jag tror att det kan finnas stora fördelar med att alla
hänger upp ett eller flera biholkar av olika slag runt om i trädgårdarna eller en på var
balkongen, dessa bon som blivit utspridda över stora ytor kommer att göra det svårare
för parasiterande insekter att finna och ta över bon som sina egna.

För solitära bin som bygger sina bon i sand behövs bibäddar (Jordbruksverket 2015).
Det går inte riktigt att blanda in balkongmiljöer i detta läge, här får vi hålla oss till
enbart villaträdgårdar. Har man bara en liten tomt så vill man kanske inte gärna ha en
sandhög med 2 kubikmeter sand i ena hörnet. Här får vi istället tänka om lite. Måste det
verkligen vara så mycket sand? Många människor blir förskräckta eller irriterade om en
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massa solitära bin börjar flyga ner i mellan stenplattorna på den nya stenterrassen
(Lindholm 2008, 9). Det kanske räcker med att anlägga en liten ruta på någon
kvadratmeter och där lägga lite glesare med sten som man kan ställa några blomkrukor
på istället och låta denna plats bli tänkt som boyta för sandbin att bygga sina bon i.

Vatten är en annan viktig faktor som bör lyftas fram i trädgårds- och balkongmiljöer för
binas överlevnad (Naturskyddsföreningen 2015, 1). I urbana miljöer försvinner stora
mängder regnvatten fort ner i avloppsrör under marken, till skillnad från mer lantliga
miljöer som har en naturlig tillgång på vatten för alla insekter att dricka. Urbana miljöer
är oftast torra miljöer där överblivet vatten som inte runnit ner i brunnar efter regn
avdunstar snabbt i värmen. Så vill vi göra lämpliga habitat på balkonger och i trädgårdar
så kan det vara en stor fördel för solitära bin att även erbjuda dem vatten.

Från juli fram till början av augusti är det dags att en gång slå slåtterängen med en vass
lie vid fint väder och det ska slås av ungefär i samma höjd som fotknölarna (Ohlsson
2006, 85). Men det är inte så många som har en lie hängandes hemma i garaget bland
småhusägarna. Ängsgräset ska helst skäras av för att få en fin snittyta. Förr använde
man sig av en lie då ängsytorna var betydligt större än vad de kan vara i en liten
villaträdgård. Men vad finns då för alternativa redskap? En häcksax kanske som klipper
av gräset på en liten yta eller en kantklippare på skaft kan gott och väl duga för den lilla
ytan som endast ska tas av en gång per år. En trimmer eller gräsklippare är inte att
rekommendera då de fransar sönder växtstråna för mycket och därmed inte ger en fin
snittyta. Men nöden har ingen lag, har man en trimmer eller gräsklippare så är det bättre
än inget alls, slå dock inte av växterna för långt ner, utan minst ca 10 cm upp från
backen.

Det är väl känt att artantalet solitära bin ökar, med ökad biotopyta (Nilsson, Franzén och
Norén 2007, 8). Även om en hel äng inte får plats så kan en mindre yta räcka för att
locka solitära bin (Fanqvist Skubla 2013). Alla bäckar små… blir slutligen till en stor
sjö. Det är en liknelse som jag tycker passar väl in här i ämnet solitära bin. Varje liten
kvadratmeter blommande växtyta har betydelse för mångfalden och för solitära bin att
överleva. På en medelstor balkong får det plats några balkonglådor samt några amplar
att hänga upp. Dessa lådor och amplar på en balkong får en total yta på ca 1
kvadratmeter tillsammans. Om då alla hjälps åt med några balkonglådor och amplar
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fyllda med blommor av olika slag som solitära bin tycker om, så kommer vi snabbt upp
i åtskilliga kvadratmetrar. Om ett litet hyreshus har 8 lägenheter och alla med balkong
så är vi uppe i ca 8 kvadratmeter blommande yta totalt för bara det hyreshuset.

Det samma gäller små trädgårdar. Det är viktigt att inse att små åtgärder har stor
betydelse. Man kan exempelvis spara kantzoner som spridningskorridorer (Strand
2007). Dessa kantzoner behöver inte bara gälla åkerkanter och dikesrenar. Dessa kan
ligga mellan tomtgränserna för små villaträdgårdar. Anlägger man vid sin tomtgräns
exempelvis 2 x 5 meter äng och planterar i dess anslutning någon vårblommande buske
eller ett träd, så har man helt plötsligt 10 kvadratmeter blommor som lockar och hjälper
solitära bin. Om sedan 10 villaägare anlägger detta i sina trädgårdar så finns helt
plötsligt 100 kvadratmeter blommande äng.

Det jag föreslår här är dels kunskapsspridning till alla småhusägare lik väl som
hyresgäster och företag som exempelvis fastighetsägare. Fastighetsägare i denna fråga
är viktiga aktörer då det är dessa som runt sina hyreshus kan anlägga
spridningskorridorer, som ger solitära bin en möjlighet att nå de blommande
balkongerna. Det är svårt att ha så många växter på en balkong så det kommer att täcka
hela säsongens behov av mat för bina. Men om fastighetsägarna blir medvetna om
problemet så kanske de kan plantera några vårblommande buskar och träd på gårdens
stora gräsmatta. Man kanske till och med skulle kunna påbörja ett gemensamt projekt
inom ett bostadsområde, där alla är inblandade som vill vara med att hjälpa bin, för att
se vilka positiva förändringar man skulle kunna uppnå i slutänden för dessa solitära bin.
Behoven är stora att sprida kunskap om hur en hög artrikedom av solitära bin ska
bevaras (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 2).

8.2.2 Hotbilden för solitära bin
Positivt är att solitära bin är människans följeslagare samt att deras habitat är relativt
småskaliga. Detta innebär att människans närvaro i sig inte är något hot, utan att vi
tvärtom kan gynna vilda bin inom alla våra markanvändningsområden (Linkowski
2004). Men tyvärr så tar vi människor större och större avstånd från naturen. Naturen
har för många till och med blivit en rädsla, speciellt de små krypen som finns där.
Skulle vi se att bladen på en växt är lite avgnagda så tror många att det är ohyra.
Butikerna har hyllmetrar med besprutningsmedel mot olika insekter, det är så lätt att
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köpa en burk och spraya på utan att ha en aning om vad det är man besprutar. Ett
exempel kan vara solitära bina som bygger sina bon av rosenblad och vi blir förskräckta
när vi plötsligt upptäcker skador på rosenbuskens blad i trädgården. Det behöver inte
betyda att vi har blivit invaderade av ohyra, för det kan lika gärna vara ett tapetserarbi
som varit framme och klipper ut våder från rosenblad och tapetserar sin barnkammare
med (Lindholm 2008, 7). Här handlar det allt som oftast av okunskap eller
kunskapsbrist. Pesticider vill vi inte ha i våra trädgårdar och balkonger, i alla fall inte
bara för att vi besprutar av rädsla men samtidigt inte vet vad det är vi är rädda för eller
om de ens är farliga för oss.

Sjuka tambin kan inom snar framtid slå ut våra vilda arter solitära bin (Fürst et al.
2014). Men bikupor med tambin brukar i regel inte finnas i villaområden eller inne i
storstäder. Om nu tambin kan bära på sjukdomar som har påvisats kunna sprida sig till
solitära bin, har vi här en stor chans att hjälpa till som enskilda individer. Så länge vi
håller tambin på avstånd så kan vi skapa frizoner från sjukdomsangrepp inne i våra
urbana miljöer. Men då måste vi kunna erbjuda lämpliga habitat för dem att hitta in till,
där de har möjligheter att överleva.

8.2.3 Utformning av enkla designförslag
Utformningarna för designförslagen grundar sig samtliga på fakta som framkommit i
resultatdelen. För att ens kunna påbörja utformningen av designförslagen av lämpliga
habitat för solitära bin behövdes kunskaper om hur de lever sina liv och hur deras
livscykel ser ut. Dessa fakta ledsagade mig till enkla designlösningar som inte är så
svåra för var och en av oss att genomföra till hjälp för solitära bins överlevnad. Så
enkelt som att hänga upp en biholk för att ge bina en möjlighet att bygga ett bo i en allt
för städad urban miljö (Strand 2007).

Förutom en plats att bygga sina bon behöver solitära bin finna föda. De livnär sig på
pollen och nektar som de finner i blommande växter. Det är också fakta som inte är
svåra för oss att uppfylla, genom att ha blommor i våra nära omgivningar utomhus.
Varenda liten blomkruka, balkonglåda eller rabatt har stor betydelse för solitära bins
överlevnad (Read 2014, 13). Om alla hjälps åt med små ytor var så får vi gemensamt en
stor totalyta. Om alla hjälps åt så kan dessa bin sprida sig till nya områden med hjälp av
de små växtytor vi alla kan erbjuda. Dessa små växtytor bildar tillsammans nya
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spridningskorridorer för bin in i de urbana miljöerna, bara vi ger dem chansen och
öppnar dessa blommande mini habitat för dem att utnyttja.

Designförslagen grundar sig på mångfald av växter, från några få krukor till att plantera
ett träd eller några buskar till att öppna en bit av gräsmattan för att få in blomsterprakten
i våra villaträdgårdar i form av en liten äng med sin artrikedom (Bioresurs 2005). Men
för att lyckas med en äng och få den artrik så behövs kunskap, gammal kunskap som
gått förlorad men som vi med lite vilja enkelt kan lära oss igen.

Det jag vill förmedla med mina designförslag är att fantasin inte har några
begränsningar. Hur det ser ut spelar egentligen inte så stor roll för bina, det beror nog
mer på oss hur vi ser på saken. Om grannen ska klaga för att gräsmattan ser oklippt ut
för du anlagt en äng kanske? Eller att du sparar det blommande ogräset vid tomtgränsen
tills att det blommat över till nytta för bina, men som grannen inte har någon vetskap
om eller förstår. Sätt upp små skyltar och informera, så slipper du kanske några sura
kommentarer från din omgivning. Det viktiga är att vi överhuvudtaget gör någonting,
om än i litet format.

8.3 Sammanfattande diskussion och slutsatser
November 2005 antog riksdagen det 16:e miljömålet, ett rikt växt- och djurliv, sedan är
det åtgärdsprogram som ska sätts in av Naturvårdsverket. Hur detta sedan bör fortskrida
är genom gemensamt samarbete mellan markägare, brukare, myndigheter och alla vi
andra som på ett eller annat sätt kan påverka arten eller arternas status på ett positivt sätt
(Artdatabanken 2015). Det har redan gått 10 år sedan riskdagen antog det 16:e
miljömålet och tiden bara fortsätter att rinna iväg. Jag hoppas att jag med detta arbete
kunnat sprida lite kunskap om hur verkligheten ser ut idag. Att jag kunnat bidra med lite
inspiration och idéer. Att jag kunnat påvisa att det faktiskt inte är så svårt och att det
inte kräver så mycket utav var och en av oss. Vi behöver solitära bin för vår egen
överlevnad. Kan vi människor ta det till oss, börja samarbeta och med gemensamma
krafter försöka hjälpas åt för dessa så viktiga solitära bin att överleva?
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För solitära bins överlevnad behöver de ha tillgång till det i forna tiders så kallade
mosaiklandskap (Linkowski et al. 2004). Dessa kan vi bygga upp med gemensamma
krafter i ny tappning i våra trädgårdar och balkonger. Vi gör det genom att anlägga
blomrika små ängar, blomrika kantzoner, blommande diken och rabatter, blommande
träd och buskar i alla trädgårdar och ställer krukväxter på balkonger och övriga stenoch träbelagda ytor. Vi kan anlägga eller hänga upp bibon av olika slag samt ha inslag
av vatten i närheten av de pollen- och nektarrika växterna. Då har vi skapat kulturarvets
forna mosaiklandskap i modern tappning och därmed gett solitära bin en chans till
överlevnad.

För att få detta att verkligen fungera för solitära bin i en urban miljö, kan jag inte nog
poängtera vikten av ett fungerande samarbete mellan olika aktörer. I detta fall är
aktörerna fastighetsägarna, kommunerna, vägverket med flera som äger ytorna runt
hyreshusen och villaområdena, men också villaägarna och hyresgästerna. Tar ägarna
ansvar för markerna kring hyreshusen och runt villaområdena och ser till att det finns
pollen- och nektarrika växter som där bildar små spridningskorridorer in till
trädgårdarna och balkongerna, så ger detta en möjlighet för bina att sprida sig in i de
urbana miljöer där vi kan skapa mångfald av blommande växter (Strand 2007).

Vi lider helt enkelt brist på blommande växter (Vanhoenacker 2013). Det är väl känt att
artantalet solitära bin ökar med ökad biotopyta (Nilsson, Franzén och Norén 2007, 8).
Två så viktiga meningar med stor betydelse. Blommande nektar- och pollenrika växter
hjälper inte bara solitära bin, utan även en mängd andra insekter och djur. Men kom
också ihåg att inte alla blommande växter innehåller pollen och nektar, som exempelvis
en del förädlade sorter. Viktigt att också tänka på är att inte använda gifter i trädgårdar
och balkonger. Blommande växter hjälper även människan i dessa stressade tider
genom att vara en fröjd för ögat som bjuder in till en stunds njutning och avkoppling,
men det är ett annat kapitel.
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9. Tabeller
Tabell 1. De olika hålstorlekarna av borrade hål i trä, som kan bebos av solitära bin
ovan jord i biholkar eller bibatterier (Vanhoenacker 2013).

Tabell 2. Många solitära bin som lever ovan jord och som bebor våra byggda biholkar
eller bibatterier hämtar sin mat från många olika växtfamiljer. Här visas några vanliga
växtfamiljer (Vanhoenacker 2013).
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Tabell 3. Några växtexempel ur familjen Flockblommiga växter (Mossberg, Stenberg
2003, Sidblad 2014).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 4. Några växtexempel ur familjen Fetbladsväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Sidblad 2014).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 5. Några växtexempel ur familjen Korsblommiga växter (Mossberg, Stenberg
2003, Rahbek Pedersen 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 6. Några växtexempel ur familjen Resedaväxter (Mossberg, Stenberg 2003).
Växtnamn markerade med * är växter som går odla i kruka eller låda.

Tabell 7. Några växtexempel ur familjen Liljeväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Blomsterfrämjandet 2010).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 8. Några växtexempel ur familjen Ärtväxter (Mossberg, Stenberg 2003, Sidblad
2014, Rahbek Pedersen 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 9. Några växtexempel ur familjen Ljungväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Sidblad 2014, Rahbek Pedersen 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 10. Några växtexempel ur familjen Klockväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Sidblad 2014).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 11. Några växtexempel ur familjen Grobladsväxter (Mossberg, Stenberg 2003).

Tabell 12. Några växtexempel ur familjen Johannesörtsväxter (Mossberg, Stenberg
2003).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 13. Några växtexempel ur familjen Dunörtsväxter (Mossberg, Stenberg 2003).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 14. Några växtexempel ur familjen Korgblommiga växter (Mossberg, Stenberg
2003, Sidblad 2014, Rahbek Pedersen 2015, Blomsterfrämjandet 2010).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 15. Några växtexempel ur familjen Väddväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Pratensis 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går odlas i kruka eller låda.
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Tabell 16. Några växtexempel ur familjen Rosväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Rahbek Pedersen 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 17. Några växtexempel ur familjen Kransblommiga växter (Mossberg, Stenberg
2003, Rahbek Pedersen 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.

Tabell 18. Några växtexempel ur familjen Strävbladiga växter (Mossberg, Stenberg
2003, Rahbek Pedersen 2015, Sidblad 2014, Pratensis 2015).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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Tabell 19. Några växtexempel ur familjen Ranunkelväxter (Mossberg, Stenberg 2003,
Pratensis 2015, Sidblad 2014).
Växtnamn markerade med * är växter som går att odla i kruka eller låda.
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