
Information om honungsbina  
på Säter Koloniträdgårdsförening, Alnö 

 

Kort om honungsbin 
Honungsbiet [apis mellifera] är ytterst lämpligt för biodling eftersom det bildar stora 
samhällen, samlar stora förråd och anpassar sig väldigt lätt till de ”bostäder” vi ställer i 
ordning åt dem. De är sociala insekter som vårdar sina larver under hela uppväxttiden. 
Bisamhället styrs av en drottning och hennes roll är mycket central. Övriga invånare är 
arbetare och drönare, Vintertid omfattar samhället runt 20 000, för att under sommaren 
expandera till 50 000 – 80 000 bin.  

De bisamhällen som nu finns på Säter Koloniträdgårdsförening bebos av Buckfastbin, 
som är vanligast förekommande i Sverige. Buckfast är en blandras med goda 
egenskaper, som avlades fram av broder Adam vid klostret i Buckfast Abbey i sydvästra 
England. Buckfastbina är lugna, svärmtröga och produktiva.  

 
Humlor, bin och getingar 
Alla honor av humlor, bin och getingar har en gadd, men det är endast sociala getingar 
och bin som sticks och det händer endast om de hamnar i en trängd situation. I regel är 
det bara biodlaren själv som råkar ut för stick.  

Humlor är större än honungsbin och har längre päls. Honungsbin är mindre och smalare 
med en spetsigare bakdel och med kortare päls. Honungsbin förekommer ofta i stort 
antal på samma plats eftersom de är bra på att meddela varandra var det finns nektar 
och pollen. De är inte ett dugg intresserade av vad vi äter utomhus på våra altaner och 
balkonger.  

Getingar är lätta att skilja från humlor och bin. Getingar har ingen päls och är skapare 
tecknade i gult och svart. De har också den typiska ”getingmidjan” och en mycket spetsig 
bakdel. Getingar samlar inte pollen och besöker därför inte blommor. De är duktiga 
städare, som bl a äter bladlöss, spindlar och insektslarver. Tyvärr brukar de besöka oss 
när vi mumsar på något sött utomhus.  
 
Tillsyn och omsorg 
BEEhappy ansvarar för all tillsyn, skötsel och omsorg av bikuporna och bisamhällena.  
Det är bara BEEhappy som får befatta sig med bisamhällena. 
 
Tillsynen sker var sjunde till var fjortonde dag under sommarsäsongen, beroende på 
väder och hur bisamhället för övrigt mår och utvecklas.  
 
Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta  
BEEhappy och Anna-Karin Johansson, 070-2834855, www.beehappy.se 
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