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Betydelsen av ekosystemtjänsten pollination är kritisk för ekosystemets 
funktionssätt

En stor andel av växtsamhället är beroende av insektspollinering för frö- 
och fruktsättning. Alla arter som livnär sig på sådana planter eller vad 
de producerar är indirekt beroende av insektspollinering

Insektspollineringens betydelse för trädgårds- och jordbruksgrödor är 
väl dokumenterad. Det uppskattas att så mycket som en tredjedel av 
människans föda är direkt eller indirekt beroende av insektspollinering 
(Delaplane & Mayer, 2000). 

Varför bin på SLU ??



Huruvida pollinationhuvudsakligen  sker med vilda eller odlade 
pollinatörer är beroende av omständigheterna. En global nedgång i 
antalet pollinatörer ökar betydelsen av tillgång på odlade pollinatörer
important. 
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Varför bin på SLU ??



- övervintrar i intakta samhällen – stort antal på våren

- generalist – men ändå blomtroget

- bisamhällen kan lätt transporteras

Det finns tre skäl varför det odlade honungsbiet 
är av speciell betydelse för pollination:

Photo: B. Ferguson

Photo: H. HansenPhoto: I. Fries
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På SLU jobbar vi på att hålla bina friska! !
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Varför bin på SLU ??



Varför förlorar vi bisamhällen?

Förluster av bisamhällen är ett återkommande fenomen
inom biodlingen

Naturligt med viss dödlighet

Brister i biskötseln

Sjukdomar och parasiter

Omfattande förluster som är svåra att förklara

Photo: B. Dahle



Hur förebygga framtida 
förluster av bisamhällen?

Inom området sjukdomar och parasiter kan ett antal potentiella hot
identifieras. Dessa inkluderar:

Import av läkemedelsresistenta varroakvalster

Spridning av Nosema ceranae

Import av trakékvalster (Acarapis woodi)

Import av tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.)
Foto: P. Kristiansen

Import av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

Virusinfektioner



Import av läkemedelsresistenta 
varroakvalster

Varroakvalster måste bekämpas för att 
bisamhällen skall överleva.

I Sverige finns enbart ett högeffektivt preparat 
registrerat (Apistan, a.i. tau-fluvalinat)

Resistens mot tau-fluvalinat är utbrett i länder från
vilka införsel får ske

Foto: T. Sensenbaugh

Från 1 januari 2009 krävs inte längre tillstånd för införsel av bin till Sverige
(SJVFS 2008:46 § 18)



Import av läkemedelsresistenta 
varroakvalster - åtgärder

Ett moniteringsprogram som upptäcker
läkemedelsresistens på ett tidigt stadium

Registrering av mer än ett högeffektivt läkemedel
(annan aktiv substans)

Foto: T. Sensenbaugh

En återgång till bestämmelser som kräver tillstånd för införsel av bin



Nosema ceranae

Först beskriven från den asiatiska biarten 
Apis cerana

År 2005 påvisades infektion hos europeiska bin i
Spanien - man rapporterar omfattande biförluster

Foto: I. Fries

Nosema ceranae tillhör mikrosporidierna - en encellig och högt 
specialiserad grupp inom svampriket

Inventering indikerar en tendens att N. ceranae 
ersätter den gamla infektionen Nosema apis



Spridning av Nosema ceranae

Det är ännu oklart om virulensen skiljer sig
jämfört med Nosema apis i svenskt klimat

Parasiten finns i Sverige i mycket lägre omfattning 
än där förluster av samhällen rapporterats

Foto: I. Fries

Nosema ceranae är en relativt ny mikrosporidieinfektion hos europeiska
honungsbin



Spridning av Nosema ceranae

967 prover

319 positiva mikrosporidier
(33%)

46 prover med blandinfektion
(17%)

Enstaka rena infektioner i
senare prover

Från Fries & Forsgren, 2008



Spridning av Nosema ceranae 
- motåtgärder

Monitering bör fortsatt klarlägga om prevalensen
förändras över tid och om det medför förluster
av bisamhällen

Spridningsbegränsning är inte aktuell

Foto: I. Fries

Undersökningar bör klarlägga skillnader mellan
N. apis och N. ceranae i ett svenskt klimat



Acarapis woodi

Parasiten är arbetssam att diagnosticera

Foto: I. Fries

Acarapis woodi är ett mikroskopiskt kvalster som lever inne i binas traké-
system

Det saknas specifika symptom

Foto: H. Hansen



Acarapis woodi

Trakékvalster (Acarapis woodi) har aldrig påvisats i 
Sverige men förekommer i övriga Europa

Foto: I. Fries

Från 1 januari 2009 krävs inte längre tillstånd för införsel av bin till Sverige
(SJVFS 2008:46 § 18)

Nyetablering av trakékvalster har orsakat 
omfattande förluster av bisamhällen

Foto: H. Hansen



Acarapis woodi - åtgärder

Monitering av bigårdar och områden dit införsel
av levande bin sker

Foto: I. Fries

Upprättande av handlingsplan för fynd av
trakékvalster bör upprättas omgående

En återgång till bestämmelser som kräver tillstånd för införsel av bin



Tropilaelaps spp.

Angreppen gör mer skada än angrepp av 
varroakvalster på europeiska bisamhällen

Foto: I. Fries

Tropilaelapskvalster är ursprungligen beskrivna
från en asiatisk biart, Apis dorsata

Två av fyra beskrivna arter tropilaelapskvalster 
(Tropilaelaps clareae,Tropilaelaps mercedesae)
angriper europeiska bin



Tropilaelaps spp.

Tropilaelapskvalster kräver kontinuerlig tillgång
på biyngel för sin reproduktion

Foto: I. Fries

Upprättande av handlingsplan för fynd av
tropilaelapskvalster bör upprättas av formella
skäl

Import av levande bin till Europa får inte ske från områden där
tropilaelapskvalster förekommer



Lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

Importerad, sannolikt med frukt, till södra USA
där stora förluster av bisamhällen inträffat

Foto: I. Fries

Inte obligat knuten till bisamhällen

Afrikansk skalbagge i familjen glansbaggar (Nitidiluidae)



Lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

Lilla kupskalbaggen kan överleva i ett svenskt
klimat

Foto: I. Fries

Det är oklart om lilla kupskalbaggen kan i orsaka
förluster av bisamhällen i ett svenskt klimat

Import av levande bin till Europa får inte ske från områden där
lilla kupskalbaggen förekommer

Upprättande av handlingsplan för fynd av
lilla kupskalbaggen bör upprättas både av 
formella skäl och faktiska skäl



Virusinfektioner

Virusinfektioner associerade med varrokvalster
är problematiska

Foto: S. Camazine

Israeli Acute Paralysis Virus har satts i samband
med CCD i USA – inte påträffat ännu i Sverige

Virusinfektioner har satts i samband med förluster av bisamhällen 

Alla bivirus är med något undantag är 
enkelsträngade RNA virus – mycket mutagena 

Långväga transporter av bin gör det sannolikt att ny virulenta typer
av  virus kommer föras mellan länder och kontinenter



Virusinfektioner - åtgärder

Nya metoder gör storskalig diagnostik realistisk

Foto: S. Camazine

Punktinsatser kan ge en fingervisning om problem
- bara monitering kan ge generella svar på
virusinfektioners betydelse för förluster av 
bisamhällen

Vi behöver bättre kunskap om virusinfektioners betydelse och utbredning



Sammanfattning

Nya införselregler av levande bin gör det nödvändigt att kontinuerligt monitera 
för läkemedelsresistenta varroakvalster. En handlingsplan för fynd bör utvecklas.

Regelverket inom området bisjukdomar bör moderniseras. En återgång till tidigare
bestämmelser med krav på tillstånd för införsel av levande bin bör genomföras.

Nya införselregler av levande bin gör det nödvändigt att kontinuerligt monitera 
för trakékvalster. En handlingsplan för fynd bör utvecklas.

Handlingsplaner för fynd av lilla kupskalbaggen och tropilaelapskvalster bör 
utvecklas. Parasiterna utgör sannolikt inget omfattande hot mot svensk biodling.

Fortsatt övervakning av Nosema apis och Nosema ceranae är påkallad 
för att bedöma om påverkan på bisamhällen förändras över tid.
.



Sammanfattning

En genomgång av utländska studier och arbete gjort i Sverige i enkätform visar 
att varroakvalstret med associerade virusinfektioner som enskild faktor ofta är
gemensam nämnare vid förluster av bisamhällen. 

Fortsatt utveckling av möjligheterna till virusanalyser är befogat för att kunna 
bedöma om sådana infektioner driver upp antalet förluster av bisamhällen.

Ett system med ett antal bigårdar som moniteras för sjukdomar och parasiter 
och där förlustera registreras bör etableras som en fortlöpande aktivitet.



Tack för uppmärksamheten!

Foto: P. Kristiansen
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