
Drottningtillsättning 
 
Här presenterar vi några alternativ för tillsättning av drottningar. 
 
Alt.1: Leta reda på den gamla drottningen, ta bort henne och tillsätt genast den nya i 
utätningsbur. Det brukar lyckas.  
Det anges ofta i olika artiklar eller andra texter att när man ska byta drottning så ska 
man vänta några timmar efter att man har tagit bort den gamla drottningen, innan 
den nya tillsätts. Erfarenhet visar att man istället genast bör tillsätta den nya 
drottningen. Förklaringen är att under timmarna efter att man tog bort den gamla 
drottningen har samhället valt ut larver för uppmatning till drottningar. När man 
därefter tillsätter den nya drottningen vill samhället ofta inte ge upp sina utvalda 
larver och dödar istället den nya drottningen. Vid omgående tillsättning inträffar 
detta inte. 

Alt 2: Hittar man inte drottningen, sila hela samhället genom ett spärrgaller och 
tillsätt ny drottning till de silade bina. Eller, ännu bättre, häll ut alla bina 20 meter 
bort från kupan. De flyger hem till gamla platsen där du ställt upp en ny låda med 
botten, låda med ramar, ny drottning i utätningsbur och tak. Bina, som i det läget inte 
har något yngel, flyger hem till den gamla platsen och tar hand om den nya 
drottningen, i regel utan problem. Skulle det finnas några ramar med yngel kvar i 
gamla kupan, sopa av bina och sätt in dessa yngelramar var som helst i yngelrum i 
andra samhällen. 

Obs: I juli är sämsta tiden att tillsätta en drottning. Då upplever ofta biodlaren att 
samhället är drottninglöst eftersom man inte hittar ägg eller yngel. I nästan alla fall så 
har samhället en oparad ungdrottning som är helt omöjlig att hitta.  

Förklaringen är oftast att bina har gjort ett s.k. stilla byte. (De gör sig av med sin 
gamla drottning utan att gå i svärm och drar upp en ny på yngel som är kvar i kupan). 
I det läget är det bästa att lämna samhället i fred och vänta till augusti. 
I juli månad är tillsättning till en skaksvärm, eller en flygbiavläggare utan yngel, det 
enda som kan rekommenderas. 

Alt 4: I augusti har samhället oftast rättat till problemet själv. Biodlaren hittar ägg 
(svåra att upptäcka om man inte ser väldigt bra) och lite senare finns vita larver som 
är lätta att se. 

Vill man då fortfarande sätta till en ny drottning är det då också lättare att hitta den 
som redan finns, eftersom hon har blivit större och rör sig lugnare när hon blivit 
äggläggande. 

Alt 5: Den bästa och säkraste tiden att byta drottning är i samband med 
invintringen/fodringen. När samhället är fullt upptaget med att ta hand om fodret är 
bina mindre benägna att vara aggressiva mot en ny drottning. 


