
Att göra avläggare 

Varför göra avläggare? 

När man har bisamhällen som är normalt välmående, så kommer antalet bin i samhället att 

stiga rejält i början av sommaren och risken för svärmning ökar. För att motverka en 

okontrollerad naturlig svärmning gör man en eller flera ”konstsvärmar”, dvs avläggare. 

Önskan att öka antalet samhällen är ett annat skäl och dessutom kan man göra avläggare för 

att byta drottning, eller få fler drottningar. 

Förberedelser och material 

Det material som ska användas bör finnas nära till hands, så att man inte blir tvungen att 

avbryta arbetet för att ta fram det som behövs. Bottnar, kuplådor, innertäckning och 

yttertak är grundläggande. Någonting att minska flusteröppningen med är också bra att ha 

så det nya samhället inte så lätt blir utsatt för röveri. Den lilla öppningen ska gärna vara just 

där yngelramarna hänger, eftersom det är flest bin där och det då är lättast för dem att 

försvara sitt hus. Dessutom kan man behöva foderramar; helst sparade ramar med 

vinterfoder eller honung. Ett tips är att ta hand om de kvarvarande foderramarna i 

samhällena när körsbären blommar. Då kan man normalt räkna med att samhällena kan 

hämta hem ny mat i tillräcklig omfattning. Självklart måste man hålla koll på samhällenas 

foderstatus om vädret blir ofördelaktigt.  

Ett svagt samhälle ska helst ha fast, inte flytande foder. Med fast foder, dvs en täckt foder- 

eller honungsram, blir risken för röveri mindre. Det kan också behövas ett medel att ge det 

lilla samhället vatten tills det har fått flygbin. Det kan vara en foderbehållare/-ram BILD PÅ 

FODERRAM (som naturligtvis också kan användas för att fodra ett lite starkare samhälle, 

eller för drivfodring), en utbyggd ram fylld med vatten eller en bytta i en tom del av lådan. 

Placering av avläggaren 

Man brukar rekommendera att placera avläggaren bortanför flygavstånd till 

urprungsbigården, så att inte flygbina flyger hem igen. Eftersom man tar yngelramar med 

påsittande bin får man en stor andel husbin, som alltså ännu inte flyger. Om man är 

medveten om att avläggaren blir utan flygbin och kompenserar för detta, kan man placera 

avläggaren i samma bigård som modersamhället. Många av oss har bara en bigård och kan 

därför inte välja någon annan plats. Vi måste då förse avläggaren med vatten och foder tills 

den har fått nya flygbin. 

”Standardavläggare” 

Det vanligaste sättet att göra avläggare är att från ett eller flera samhällen hämta några 

ramar med yngel och foder. Det rekommenderas att man har 2-5 ramar med yngel, inklusive 

spätt yngel som avläggaren behöver för att kunna dra upp den nya drottningen. Dessutom 

behövs minst 2 ramar (2-3 kg) med foder, gärna även med bibröd. I övrigt kan man fylla upp 

med utbyggda eller outbyggda ramar. Se till att få med så mycket bin att yngelramarna är 

bra täckta (skaka ner från andra yngelramar om det behövs), så att bimängden är tillräcklig 

för att hålla ynglet varmt. Yngelytan ska täckas av bin. Kontrollera noga så att drottningen 

från modersamhället inte följer med ramarna, eller med de nedskakade bina. Avläggaren 



drar upp en drottning från ynglet. En sådan avläggare, som görs i början av sommaren, kan 

bli ett fullt invintringsdugligt samhälle till eftersommaren. 

Avläggare med tillsatt drottning 

En variant på standardavläggaren är en avläggare gjord på samma sätt som ovan, men där 

man tillsätter en färdig drottning; parad, oparad eller som kläckfärdig cell. I det fallet behövs 

naturligtvis inte spätt yngel i yngelramarna. En sådan avläggare börjar växa tidigare eftersom 

den snabbare får en äggläggande drottning. Ibland kan det vara svårt att lyckas med att sätta 

till en drottning, se artikel om Drottningtillsättning på hemsidan. 

Flygbiavläggare 

Det finns goda skäl att välja att göra en flygbiavläggare istället för en standardavläggare. 

Denna metod är väl så effektiv för att motverka svärmning som standardavläggaren och 

arbetsinsatsen är okomplicerad; skattlådorna och flygbina blir avläggaren och yngelrummet 

med drottningen blir ett separat samhälle på ny plats. Det modersamhälle som kan användas 

är ett rimligt starkt samhälle som har skattlådor och bra med bin. Man behöver en ny 

botten, en låda med ramar som inte behöver vara utbyggda, innertäckning och yttertak, 

samt en vattenanordning för yngelrummet. Man sätter modersamhällets yngelrum på en 

botten placerad på en ny plats. På ursprungsplatsen sätter man den nya lådan med ramar 

som blivande yngelrum under skattlådorna. Därefter tar man (minst) en ram med spätt yngel 

från yngelrummet, eller ett annat samhälle, och sätter i avläggarens nya yngelrum inklusive 

påsittande bin. Skattlådorna ställs på det nya yngelrummet. Alla flygbin kommer att söka sig 

till ursprungsplatsen och modersamhällets yngelrum kommer därför att sakna flygbin. Det 

måste få hjälp med vatten tills det har fått nya flygbin. Avläggaren, som står på 

ursprungsplatsen, är stark och har bra kapacitet att bygga ut ramar och dra upp en ny 

drottning, men minskar snabbt i styrka efter några veckor, pga flygbinas relativt korta 

livslängd. Här kan det därför vara en fördel att istället sätta till en färdig drottning. 

Yngelrummet på den nya platsen har redan en produktiv drottning och växer snabbt, särskilt 

om äggläggningen stimuleras med drivfoder. 

Delning av samhälle 

Här gör man inte en egentlig avläggare utan modersamhället delas i två lika stora delar. 

Yngelrum och matförråd delas så lika som möjligt. Om de ska fortsätta vara lika stora måste 

åtminstone den ena flyttas till en ny plats utanför flygavstånd. I det här fallet spelar det 

mindre roll var drottningen hamnar. Där drottningen inte finns, får bina dra upp en ny. 

Liten drottningavläggare/Små avläggare för drottninguppfödning 

Att ta bort drottningen från ett stort samhälle kan räcka som svärmförebyggande åtgärd, 

men det är inte säkert. Det är dock en effektiv metod att stimulera ett starkt samhälle att 

dra upp flera drottningceller, som kan användas till avläggare eller till att byta drottning där 

det behövs. Den gamla drottningen kan placeras i en miniavläggare, som en försäkring om 

något skulle gå galet. Läs mer i artikeln om Enkel Drottningförsörjning på hemsidan, under 

Nyttigheter.  

Man kan också göra flera små avläggare, med bara en yngelram vardera eller med en ram 



med viseceller från ett samhälle som man gjorde drottninglöst just för att få flera nya 

drottningar. Dessa kan man efterhand använda för att byta ut gamla eller dåliga drottningar. 

Till hösten kan man slå ihop småsamhällena till invintringsdugliga samhällen. Den bästa 

drottningen bland miniavläggarna behålls för det sammanslagna samhället. 

Dessa miniavläggare kan hållas i en vanlig kuplåda, eller en med mellanvägg som minskar 

utrymmet, eller i en liten låda, t ex en ”halvlåda”, dvs en normal låda som har delats 

vertikalt. Om man ser till att sådana lådor får en storlek som motsvarar ½ vanlig låda, kan 

man förutom att använda dem till miniavläggare, också använda dem i par som skattlådor. 

Det skonar tygg och armar!  

Som nämnt ovan ska yngelramen hänga vid den lilla flusteröppningen. Dvs att den sätts intill 

kupans sidovägg. Därefter sätter man en tomram, utbyggd eller mellanvägg, och sist 

foderramen. Denna ordning minskar risken för röveri. 

Eftervård 

Om avläggaren ska dra upp en drottning, kontrollerar man efter ca 3 dagar att de har en 

visecell på gång. Om de inte har någon, så behöver de troligen en ny ram med smått yngel. 

Ca 3 dagar efter att de fått den nya ramen, kontrollerar man igen om de har en visecell. Om 

det är fråga om en miniavläggare, med bara en yngelram, kan de eventuellt behöva tillskott 

av bin för att orka dra upp en ny drottning. 

När drottningcellen är byggd ska man vara försiktig med att hantera ramen med cellen. Låt 

den hänga i lugn och ro tills drottningen är kläckt. Om ramen måste flyttas kan det göras den 

5:e till 7:e dagen efter att yngelramen gavs till avläggaren. 

Efter någon månad kontrollerar man att drottningen har kommit hem välbehållen från sin 

parningsflykt och har börjat lägga ägg. Om hon har förkommit får man börja om med en ny 

yngelram, mer bin mm, förutsatt att det finns tillräckligt mycket kvar av sommaren. Annars 

slår man ihop samhället med ett annat.  

I övrigt gäller det att regelbundet kontrollera att avläggaren har tillräckligt med foder och att 

drottningen har plats att lägga ägg. Vartefter det lilla samhället blir större kan det t o m bli 

dags att lägga på en skattlåda. 

Summering och rekommendationer 

Att göra avläggare är ett bra sätt att minska risken för svärmning och att öka antalet 

samhällen. Det har dock konsekvensen att ett starkt samhälle blir mindre starkt och att 

honungsskörden i det samhället minskar. Miniavläggare får inte samma effekt på storleken 

men har inte heller lika stor svärmförebyggande effekt, om inte man gör flera miniavläggare. 

Vilken metod man bör använda kan t ex bero på hur gamla och eventuellt svärmbenägna 

drottningar man har. Om svärmning är akut överhängande kan en flygbiavläggare vara 

räddningen. 

Det är en bra försäkring att göra avläggare som ger reservdrottningar, om olyckan skulle vara 

framme sent på säsongen. 

Det går åt en del material för avläggarna, så man bör förvissa sig om att inget saknas innan 

man sätter igång. 


