
Enkel Drottningförsörjning  

De flesta biodlare vill på ett kontrollerat sätt byta drottning i sina samhällen och har ibland behov av 

nödlösningar när ett samhälle oplanerat har blivit drottninglöst sent på säsongen. Att odla 

drottningar, att försörja sin egen biodling med, kan förefalla komplicerat och oöverstigligt, men det 

finns enkla metoder som ger biodlaren de nya drottningar som behövs. 

Ett vanligt sätt att byta en gammal drottning mot en ny är att helt enkelt ta bort den gamla 

drottningen från samhället och låta bina dra upp en ny. När bina blir drottninglösa gör de vanligen ett 

större antal viseceller. För att inte riskera svärmning river biodlaren de flesta cellerna och sparar bara 

en eller ett par. Ungdrottningarna slåss om herraväldet i samhället och vinnaren blir alltså den enda 

drottning som är kvar från alla de viseceller som bina gjorde.  

För att få flera drottningar, till andra eller nya samhällen – eller för att ha i reserv, kan man istället ta 

vara på överskottet av viseceller. Varje ram med minst en visecell kan då generera en ny drottning. 

Gör till exempel så här: 

Ta bort drottningen från ett bra samhälle. Sätt henne i en separat låda med en utbyggd ram, en ram 

med täckta celler och en ram med foder, gärna ganska nyinsamlat. Antingen har du en liten låda eller 

så minskar du lådans utrymme med en lös vägg. På vårmötet kommer vi att visa olika sätt att göra 

små lådor. Nu har du en drottning i reserv och ett samhälle som kommer att göra ett antal viseceller. 

För den fortsatta beskrivningen behöver vi definiera dagarna i drottningens utveckling: dag 0 läggs 

ägget, dag 3 kläcks larven. Fram till att larverna är ca 36 timmar gamla fodras alla larver med 

drottninggelé, men därefter får larver som ska bli arbetsbin ett sämre foder. Dag 4 är larverna 

lämpligast för att kunna bli drottningar. Dag 8-9 täcks visecellen. Dag 9-11 kan man flytta ramar med 

viseceller till de avläggare där de ska kläckas. Efter dag 11 ska man inte flytta dem eftersom de då blir 

väldigt känsliga för rörelser och kan dö. Ungefär dag 16 kläcks drottningen. 

Bina gör helst drottningar av larver som är i dag 4. Den dag då du tar bort drottningen från samhället 

så är de celler som blir viseceller alltså i dag 4. Någon gång under dag 5-7 kontrollerar du hur många 

ramar med viseceller som du kommer att få och dag 9 gör du i ordning så många avläggare som du 

har ramar med viseceller (minus en som får hänga kvar i modersamhället). Vill du ha starka avläggare 

så gör du lådor med 6-10 ramar med yngel och foder och om du vill ha drottningar i reserv eller för 

senare användning i annat samhälle, så gör du mindre avläggare. Tre ramar HLS räcker; en foderram, 

en ram som har täckt yngel och en ram med visecellen. Fördela ramarna med viseceller till dina 

avläggare.  

Skaka ner bin från yngelramar för att befolka avläggarna. Det går bra att låta avläggarna stå kvar i 

samma bigård som modersamhällena, men eftersom bara husbina stannar kvar i dem så måste de i 

början hjälpas med vatten och foder. Kolla i början dagligen att det finns tillräckligt mycket bin kvar 

och häll på fler om det verkar vara för lite för att värma ynglen. För att få starkast möjliga avläggare, 

som kan ge honung redan första året, är det bättre att flytta avläggarna till en annan bigård (gör det 

samma dag som visecellerna sätts in i avläggaren, eller senast dag 11). 

Nu kan du ha ett antal små samhällen som alla i bästa fall får fram en parad drottning. Dessa 

drottningar kan du använda genast eller låta vara i sina små samhällen, som reserv. En drottning från 

ett av dessa små samhällen kan vara den som räddar ett stort samhälle som har förlorat sin drottning 



sent på säsongen. De bin som produceras i de små samhällena kan efterhand förstärka dina andra 

samhällen eller så kan du i slutet av sommaren slå ihop alla de små samhällena till ett större 

övervintringsbart samhälle.  

 

Ps. 

Nedan finns bilder och beskrivningar på smålådor och lådor med fasta och lösa mellanväggar.  

De flesta av lådorna är tillverkade med hjälp av enkla verktyg och utan anspråk på att vara finsnickeri. 

De är alla använda under minst en säsong. De flesta har använts under flera säsonger. 

 

  



Låda med lösa mellanväggar: 

 

Lådan i de två bilderna ovan är en vanlig HLS-låda, som har fått urtag/spår så att man lätt kan sätta in 

och ta bort mellanväggar av 4 mm plywood. Spåren är i det här fallet gjorda med en bordssåg, men 

det kan också göras med en cirkelsåg om man använder någon form av skena eller stödlist så att 



spåret blir rakt och rätt placerat. Mellanväggen måste naturligtvis formas så att den även täcker 

urtaget för ramarna. 

När lådan inte används för avläggare kan den användas som en vanlig skattlåda.  

Botten har fasta väggar och fluster åt alla fyra hållen. Bilden visar att en rostfri vridbar lucka används 

för att öppna och stänga flusteröppningen. Det går naturligtvis lika bra med en enklare lösning. Om 

en sådan lucka som på bilden ska användas bör botten vara minst lika hög som luckans diameter. 

 

Treramars låda: 

 

Här är en bild av en treramars låda, som både kan användas för en liten avläggare och som 

”parkeringsplats” för ramar när man undersöker ett samhälle. Det är i synnerhet bra att parkera 

ramen med drottningen i en liten låda, så att man minskar risken att råka skada henne. Med 

drottningen i säkerhet kan man lättare genomföra det arbete man har planerat att göra. 

Lådan har en ”svängdörr” (se beskrivning nedan), nät i botten och två brädbitar på tvären som stabila 

fötter. 

 

 

 



Parkupa för avläggare: 

 

Lådan ovan är en parkupa med fast mellanvägg och en botten med fluster åt vardera hållet. Flustret 

har en ”svängdörr” som görs genom att såga igenom bottnens vägg snett åt samma håll så att en bit 



av väggen, nu formad som ett parallellogram, kan fästas med en enda skruv och därmed bli rörlig.  

Svängdörren har fördelen att det är lätt att minska och öka öppningen efter behov. 

 

Fyraramars avläggarlåda: 

 

Ovan är en bild av en fyraramars avläggarlåda med rejäl ”svängdörr”. Denna låda har använts 

framgångsrikt i flera år. 

  



Tvåramars låda: 

 

 
Detaljbild av flusterhålet med svängbart lock: 
 
 

 
 

Ovan är bilder av en tvåramars låda som oftast används som ”parkeringsplats” för ramar, men som 

också kan användas som parningskupa. Det finns en liten ”svängdörr”, en liten rund flusteröppning 

och en lite större öppning för påfyllning av foder. Det finns en hållare för en foderkopp av t ex botten 

av en petflaska. 

 


