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Det finns många som gärna 
skulle sköta ett eller två 
bisamhällen. Både glädjen 
över naturen och helhetsper-
spektivet i livstilen kan ligga 
till grund för denna önskan. 
På samma sätt som man 
odlar grönsaker utan att det 
finns något vinstsyfte i det. 

Traditionell  biodling som delinkomst-
källa försöker att kompensera de rätt 

så höga kostnaderna på tid, utrustning och 
kunskap genom honungs- och ljusförsälj-
ning. Målsättningen för en driftform som 
bygger på enkelhet är annorlunda. ”Bilå-
dan” bjuder på ett sådant koncept och gör 
det möjlig att odla bin med minimala av 
tid och pengar. 

Med utgångspunkt från den tradi-
tionella Krainer-Bondekupan utveklades 
Bilådan och tillhörande driftsform: fast 
bygge i en enkel trälåda. (1,2,3,4) Det 
finns varken ramar eller uppstaplingslå-
dor. Den naturliga svärmdriften utnyttjas 
för att föröka och föryngra bisamhällena. 
Honung får man inte genom slungning 
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utan den rinner ur det krossade kakverket. 
Genomsnitskörden ligger på 10 kg per år. 
Driftformen uppfyller alla krav som KRAV-
och Demeterförbunden ställer på biodling. 
Det behövs balanserade dragförhållande 
som de finns i stadsnära områden. Den 
är olämplig för vandringsbiodling eller 
intensiva korta drag som raps- eller blad-
honung. Bina övervintrar på sin egen ho-
nung. Vanligtvis behöver man inte fodra 
Bilådan med socker. 

Uppbyggnad och konstruktion 
Invändigt är Bilådan 100cm lång, 45cm 
bred och 21cm hög.(2) Bottnen och bak-
väggen är lösa. Flustret befinner sig på 
framsidan. Bilådan öppnas genom att ta 
av bottnen. För att kunna göra det tippas 
den över framsidan. Det lilla taket skyd-
dar flustret. Med hjälp av en ställning hålls 

lådan upprätt i en bra arbetsposition för bi-
odlaren.(5) De två tredjedelar av Bilådans 
utrymme som ligger nära flustret är tänkt 
som yngelrum. Genom smala vaxremsor 
anger man kallbygge åt bina. Vaxremsorna 
och sen också vaxmellanväggarna sitter i 
enkla bärlister som fästes inifrån på lå-
dans tak med hjälp av två lister på tvären. 
Bärlisterna görs genom att spika ihop två 
smala lister med en vaxmellanvägg emel-
lan. Bredden på smålisterna och vaxmel-
lanväggen är ca 35cm sammanlagt. (6)När 
man befolkar Bilådan är det lämpligt att 
använda en natursvärm. Konstsvärmar är 
inte lika lämpliga eftersom de inte är lika 
byggsugna. Efter att svärmen har slagits in 
i kupan stängs den av med en avdelnings-
lucka så att bina först bygger ut yngelrym-
met. Där bygger bina de första tre veckor-
na hela sitt kakverk som fribygge. (7) Det 
bör finnas drag annars är man tvungen att 
fodra med flytande foder. Fodret kan ges 
i en öppen skål bakom avdelningsluckan. 
Mellan luckan och bottnen är det tillräck-
ligt med plats så att bina kan passera. Väl 
uppfodrad går bisamhället in i vintern. 

Bilådan under året 
Ge bina skattutrymmet: Våren däref-
ter tas avdelningsluckan bort och skat-
trymmet förses med vaxmellanväggar.
(8)Genom att ge bina mer utrymme 
höjs både honungsskörden och dämpas 
svärmdriften. I fortsättningen samlar nu 
bina mer honung än de behöver. På detta 
baseras alla nutida driftformer. Vid skatt-

ningen förstörs dessa honungskakor. Där-
för måste man sätta dit vaxmellanväggar 
varje år på nytt. 

Svärmtiden: I Bilådan kommer bisam-
hället ungefär vartannat år i svärmstäm-
ning. Om man inte vill bli överraskad av 
någon svärm är det rimligt att öppna lådan 
var nionde dygn under svärmtiden. Det är 
lätt att se svärmcellerna på kakornas un-
derkanter. (9) Men det gäller bara att för-
utse när svärmen drar iväg som tidigast. 
Om man vet det är det ganska  lätt att få 
tag i den. Efter att den gamla drottningen 
har flugit ut tas alla svärmceller bort utom 
en. Detta för att slippa eftersvärmar. Om 
svärmen försvinner osedd är det dock inga 
problem. Bina som stannar kvar dra upp 
en ny drottning och man får hoppas på en 
honungskörd ändå. 

Skattningen: Man skatter bara en gång 
om året efter att det sista draget har tagit 
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slut. (10) Kvällen innan skär man av ho-
nungskakorna från yngelkakorna som de 
varit ihopbyggda med. Över natten slickar 
bina rent gränssnittet men fyller det inte 
med honung igen. Det uppstår en sorts 
brottanvisning. Dagen därefter tas ho-
nungskakorna ut på sina bärlister. Bina 
borstas av utan risk att honung droppar 
eller rinner vid skattningen. (11) Denna 
enkla hantering är en stor fördel jämförd 
med andra fastbygge-kupor där honungs-
kakorna skärs ut utan att bina kan slicka 
rent innan kakorna tas ut. De skattade 
kakorna krossas t ex med en honungsrö-
rare. På bilden visas en som kallas ”Auf 
und Ab”. (12) Därefter utvinns honungen 
med hjälp av en enkel sil. Silen kan ord-
nas till själv av två honungsspannar och ett 
finmaskigt nät. (13) Beroende på tempe-
raturen tar det två till tre dygn innan vaxet 
och honungen har separerat nästan full-
ständig. Man kan sen sila honungen ytter-
ligare en gång genom ett fint sidentyg och 
tappa den i burkar. 

Sensommar- och vinterskötsel: Efter 
skattningen behandlar jag med myrsyra. 
Till exempel ställs en Nassenheider-avdun-
stare i det tomma skattutrymmet. Sedan 
sätts avdelningsluckan på plats igen. Den 
sitter kvar där fram till nästa vårdrag. Man 
uppskattar foderförådet genom att väga Bi-
lådan. Om det behövs fodras den bakifrån. 
I november när samhället är yngelfritt gör 
jag en behandling med oxalsyra som drop-
pas ner på bina. 

Vaxbyte 
Efter svärmningen när allt arbeteryngel 

har kläckts tas yngelkakorna ut. Det nakna 
samhället bygger nya kakor som en konst-
svärm. Precis som vid skattningen tas yng-
elkakorna ut tillsammans med sina bärlis-
ter. Man behöver inte skära ut dem. 

Tid och pengar 
Det behövs 12 timmar per år för att sköta 
ett bisamhälle. Utom själva Bilådan behövs 
det bara lite redskap. (rökpust, slöja, kup-
kniv) Bilådan kan snickras själv av några 
brädor utan större kunskaper i snickeri. 
Driftsformen uppnår faktiskt målet att 
kunna odla bin med hjälp av endast lite 
tid, pengar och kunskaper. 

Projekt Bilådan 
Bilådan är ett projekt av föreningen 
Mellifera e.V. och stöds av „Be(e) in con-
takt!“ (gemensam projekt av Naturschutz-
jugend im NABU och den Tyska Biodlare 

Förbund D.I.B.) På www.bienenkiste.de 
finns bygg- och driftsmanual och filmer. 
Det finns också kursmaterial på nätet och 
en förmedling av bilotsar som stöder ny-
börjare som har frågor eller problem. Men 
inte bara kunskaper förmedlas. Det finns 
också en svärmbörs på nätet (för Tysk-
land). Det finns ett utbud av svärmar från 
Bilådebibiodlare och det finns en efterfrå-
gan av svärmar från Bilåde-nybörjare och 
andra ekologiska biodlare. 

Översatt av Martin Grohmann. 
Artikeln har tidigare varit publicerad i 
”ADIZ/die biene/Imkerfreund” 2009/7 
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