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Avläggare – Förslag för att få nya starka samhällen  
Biodlarna kallar det för avläggare. Det är ett sätt att få fler samhällen, förhindra svärmning eller ge 
nya biodlare möjlighet att komma igång med egna samhällen tidigt på säsongen.  
 
Tekniken är ganska enkel. Man tar ett urval av ramar från ett befintligt (starkt) samhälle för att starta 
en ”miniversion” av detta samhälle.  
 
En viktig aspekt är platsen. Man bör flytta avläggaren till en plats som ligger minst tre kilometer från 
den ursprungliga kupan, detta för att förhindra att bina flyger tillbaka till kupan (det brukar alltid 
finnas en bekant som vill ha lite surr/större jordgubbar i trädgården). Lite senare innan invintring när 
de nya bina kläcks fram kan man flytta hem kupan.  
 

Hur gör man?  
Man tar ramar från ett starkt samhälle och placerar dem i avläggaren.  
 
Ramar och foder:  
 

- Helst inga ägg eller öppet yngel i ramarna (så de inte får möjlighet att dra upp egna 
drottningar). Läs mer nedan angående drottningen om du eventuellt ska ha med ägg.  

- 2-3 ramar täckt yngel  
- 1 pollen 
- 1 eller 2 honung  
- 5 dl 50/50-sockerlösning  
- Eventuell ”packram”/avdelare för att minska ner yngelrummet  

 
Drottningen (två alternativ):  
 

- Alternativ 1 (rekommenderas): Om du köpt en drottning, tillsätt drottning efter 3-4 timmar i 
en sk utätningsbur/försändningsbur (se exempelvis joelvax.se artikelnummer 131C). Buren 
ska öppnas i botten, slipa bort eventuella vassa kanter, och tillsätt Apifonda/foderdeg i 
botten. Jag tar även ett par matskedar honung ovanpå ramarna där buren placeras.  

 
- Alternativ 2: Om du inte har någon drottning välj istället ramar med ägg. Detta alternativ ger 

en fördröjning på cirka en månad då drottningen ska kläckas och sedan förhoppningsvis 
paras, under denna tid läggs inga nya ägg. Du kan efter cirka två veckor ta ytterligare en 
yngelram från den ursprungliga kupan med täckt yngel som förstärkning till avläggaren.  

 

Foder/drivfoder  
Avläggaren behöver hjälp med fodret. Jag brukar kolla till samhället en gång i veckan och se om det 
finns foder i ramarna eller om de behöver mer. Jag ger dem 2-3 dl 50/50-sockerlösning var fjärde dag 
en bit in i juli, sedan får de själva sköta foderdelen under förutsättning att det finns nektar.  
 
En plats med lite nektar eller en torr sommar gör att man måste stödfodra samhället enda tills 
invintringen börjar i augusti.  
 

Lycka till, det finns många varianter så kolla gärna med fler biodlare!  


