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Insektskrisen – ett axplock från svensk media

Mycket 
kvar att 

göra!



Miljö-förändringar



Februari 2020: Uppgifter från länsstyrelsen, jordbruksverket 
och Sveriges riksförbund för biodlare
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Uppskattat antal bisamhällen 2019

Uppskattat antal bigårdar 2019

1/10 av Sveriges bisamhällen i Norrland

Info saknas

Norrland

Viktig fråga: risk för konkurrens mellan honungsbin 
och vilda pollinatörer*?

Troligt, men svårt att bedöma då översiktliga studier 
saknas kring detta i Norrland.

Grundfråga: vilka vilda pollinatörer finns det och 
hur är deras lokala miljöer idag versus förr? 

Ökande intresse för bi-odling i Sverige



• > 1/3 av våra matgrödor
• Ca. 90 % av blommande växter i naturen
• Många andra organismer - dominoeffekt



Andra exotiska exempel: Kaffe, te och choklad



Varför så viktiga – varför har det blivit en sådan kris?

Insekter:
- Vår äldsta och största djurgrupp
- Viktiga länkar i många ekosystem
- De har överlevt många katastrofer… fram 

till nu (därmed ett oroväckande tecken!)

Äldsta insekts fossil: Rhyniognatha, 396-miljoner år
Äldsta nu levande insekt (silver fisk)



Den här smörgåsen fick just
1,941,000 nya bakterier

Den mindre attraktiva sidan av insekter…

Beror åtminstone i vissa fall pga. 
människans inverkan -> bli bättre 

på ekologisk balans! 



Musikern Norm Gary 
spelar klarinett i 

”levande bidräkt” 
(foto Kathy K Garvey)

Inte bara negativt om med rätt omdöme….

Eva Forsgren, SLU Uppsala, forskare i bihälsa



Andra positiva sidor hos 
insekter:

Inte bara livsmedel och siden även:
1) Färgämnen
2) Läkemedel
3) Motverka skadeinsekter eller

andra oönskade djur
4)   Bioindikator för miljön
5)   Kriminalteknik
6)   Estetik
7) Forskning
8) Etc.



Intressant att veta om 
förfäderna till dagens bin:

Äldsta honungsbin i bärnsten, 
100 miljoner år, 2006 i Burma 

De flesta insekter var troligtvis 
främst rovdjur, tills vissa av dessa 
bytte livsstil

→Började livnära sig på
växters näringsrika 
pollen och nektar



Lång gemensam evolution mellan växter & pollinatörer



Principen för pollinering
Pollinatörer besöker blommor pga. nektar (socker, kolhydrater) och/eller pollen (proteiner) 

Tungans längd olika för olika pollinatörer -> olika växtarter!



Frakt av pollen:  >1/3 av dess egen vikt



Djur: Fladdermöss, fåglar, 

gnagare, pungdjur, 

ödlor, primate … 

Inte bara bin och fjärilar som pollinerar – även flera andra



Exotiskt exempel: Banan-plantans pollinatörer



Insekternas situation i Sverige

Carl von Linné:  
1.484 insektsarter

2020: Exempel på inventeringar och aktioner:

År 2020:  33.000 insektsarter
Kvar att upptäcka:  > 5.000 arter
https://www.forskning.se/2020/03/05/sveriges-insekter-raknade-33-000-olika-arter/

Hotade arter i Sverige:
• Alla arter: 5,512
• Alla insekter: 2,037
• Alla pollinatörer: 293 



Påfågelöga (Inachis io), 
https://sv.wikipedia.org/wik
i/P%C3%A5f%C3%A5gel%C3
%B6ga

Typisk 
känd 

pollinatör



Vilka av dessa är ett honungsbi? 

Det nordiska biet – det ursprungliga nordeuropeiska biet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_mellifera

Det italienska biet – en av flera biraser som har blivit 
importerade till Sverige för kommersiell biodling
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_bee

BÅDA!



Vilka av dessa är pollinatörer?

Gul solblomfluga (Syrphus ribesii),https://sv.wikipedia.
org/wiki/Blomflugor

Spyfluga, blå, © https://myrhammar.com/2018/12/03/insekter-och-
spindlar/#jp-carousel-5563

JA                                    DRICKER BARA NEKTAR



Båda pollinatörer? 

Jordsnylthumla (Bombus bohemicus)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordsnylthumla 

Blåklockshumla (Bombus soroeensis)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5klockshumla

JA               NEJ



Olika aktioner i Sverige
Olika organisationer:
• Botaniska trädgårdar
• Djurparker 
• Naturskyddsföreningen 

• ”Rädda bina”
• Pollinera Sverige
• Svenska Bin
• Sveriges Entomologiska Förening

• NEF (Norrland)
• Svensk Dagfjärilsövervakning
• Svensk Botanisk Förening
• WWF
• med flera…

Statliga:
• Jordbruksverket
• Naturvårdsverket
• Sveriges Lantbruksuniversitet
• Övriga utbildningsenheter
• Pollenjakten

Kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle



Insektsobservationer i naturen https://www.dagfjarilar.lu.se/

Punktinventering:
25 m radie runt mittpunkt

Höjd 5 m (5 min)

Slinginventering:
2,5 m åt varje sida

5 m framåt
5 m uppåt



Punktörneblåvinge  Påfågelöga

Silversmygare  Violettkantad guldvinge

Insektsleder i Umeå region 
Umeå´s första dagfjärilsslinga: 

Ön (start 2010, Magnus Magnusson)
Nya insektsleder i Umeå (Natuschka Lee, Philippe Simon, med flera)



SLU: Artfakta/Artdatabanken
NRM: Insektsbiom Atlas



Pollenjakten 
(forskarhjälpen 2021 med Noble Prize Museum)

Pollen kan ge info om:

• Vad bina gör

• Växtmångfalden

• Miljögifter

• Konkurrens med andra

• Viktigt för honungs-
analys



Pollen i honung Foto: Baraa Rehamnia, Natuschka Lee, Umeå Center for Electron Microscopy

Pollen och 
mikrober 
i honung



Honungsbin:
459

Hur många pollinatörer i Sverige och vad gör de?
➢Ca. 10.500 växter (97 % blomväxter) – men bara 10 % av dessa har kända pollinatörer

➢Antal pollinatörer: ca. 1,500-2,000-> 3000  (av  36.000 insekter)

Andra 
steklar:

64

Mygg:
5

Blomflugor:
351

Dagfjärilar:
239

Solitära bin:
224

Humlor:
137

Andra 
flugor:

16

Getingar:
27

Nattfjärilar: 
142

Andel växter 
för varje 

pollinatörsgrupp

• Andel växter med kända 
pollenfärger för honungsbin: 204

• Andel hittills beskrivna 
pollenfärger: 156

• Andel växter med morfologisk 
beskrivning av pollen: 212

Mycket 
kunskap 
saknas!

Utdrag från den ännu inte publicerade databasen 
”Pollinatörernas Flora”
Av Natuschka Lee, Philippe Simon med flera.



1 tsk honung:     > flera arbetarbin´s livsverk

1 burk honung:  > 1 varv runt jorden och 10 miljoner blombesök

All honung i Sverige: 4 miljoner varv runt jorden

Honungsbiet

Stark,
flitig,

smidig,
nyttig för 

så många!



Landskapsblommor och deras pollinatörer

❖Blekinge – Skogsek

❖Bohuslän – Vildkaprifol

❖Dalarna – Liten blåklocka

❖Dalsland – Äkta förgätmigej

❖Gotland – Murgröna

❖Gästrikland – Liljekonvalj: honungsbi

❖Halland – Hårginst

❖Hälsingland – ”Tall: Tallmurargeting, Öländsk kamklobagge, honungsbi”

❖Lappland – Fjällsippa: Mörkhårig fjällblomfluga, blomvisslare, gråsvart fjällfly

❖Härjedalen – Fjällviol: Bäckpärlemorfjäril

❖ Jämtland – Brunkulla 

❖Medelpad – ”Gran: Honungsbi”

❖Norrbotten – Åkerbär: Långnosig dammblomfluga, ängsnäbbfluga

❖Närke – Gullviva

❖Skåne – Prästkrage

❖Småland – Linnea

❖Södermanland – Vit näckros

Uppland – Kungsängslilja

❖Värmland – Skogsstjärna

Västerbotten – Kung Karls spira: förmodligen långtungade pollinatörer

❖Västergötland – Ljung

Västmanland – Mistel

❖Ångermanland – Styvmorsviol:  9 olika insekter, däribland hedpärlemorfjäril

❖Öland – Ölandssolvända

❖Östergötland – Blåklint

Utdrag ur ”Landskapsblommornas pollinatörer”: 21 av 25 
landskapsblommor besöks av pollinatörer, exempel visas för 
Norrland:

❖ = säker dokumentation om besök av pollinatörer. T. ex. tall och gran behöver inte pollineras av insekter, men vissa pollinatörer besöker dem ändå.

Landskapsblommor

• Landskapsblommor – symbol för 
olika landskap

• Första förslaget om landskaps-
blommor gjordes i USA 1908

Utdrag från den ännu inte publicerade databasen ”Pollinatörernas Flora”
Av Natuschka Lee, Philippe Simon med flera.



Blekinge – Ekoxe 

❖ Bohuslän – Myskbock 

❖ Dalarna – Violettkantad guldvinge

❖ Dalsland – Aspfjäril 

Gotland – Riddarskinnbagge

❖ Gästrikland – Hagtornsfjäril

Halland – Ollonborre

❖ Hälsingland – Svavelgul höfjäril

❖ Härjedalen – Fjällvickerblåvinge 

❖ Jämtland – Stormhattshumla

❖ Lappland – Högnordisk höfjäril

❖ Medelpad – Mnemosynefjäril

Norrbotten – Praktsammetslöpare 

Närke – Vassmosaikslända

Skåne – Bokskogslöpare 

❖ Småland – Bålgeting

Södermanland – Strimlus

Uppland – Cinnoberbagge 

❖ Värmland – Brun gräsfjäril 

Västerbotten – Större svartbagge 

❖ Västergötland – Alkonblåvinge

❖ Västmanland – Asknätfjäril

Ångermanland – Stor hornstekel

Öland – Rosenvingad gräshoppa 

Östergötland – Läderbagge 

❖ = Pollinerande 

Landskapsinsekter: vilka växter pollinerar de?  

Landskapsinsekter

• Symboliserar deras landskap

• Syfte: öka kunskapen om dessa arter där 
naturvårds-insatser krävs

• Totalt 25 landskapsinsekter, utvalda av 
Sveriges Entomologiska förening 1998

• 13 av dessa är polliantörer

Foto: Philippe Simon, Humlebagge, Arboretum, 8 juli 2020

Utdrag från den ännu inte publicerade databasen ”Pollinatörernas Flora”
Av Natuschka Lee, Philippe Simon med flera.



Blåbär (Vaccinium myrtillus) 

Hur många insekter kan pollinera blåbär?

Förmodligen 
fler….!

Utdrag från den ännu inte 
publicerade databasen 
”Pollinatörernas Flora”

Av Natuschka Lee, Philippe Simon 
med flera.



https://www.beesmax.org/honey-bees-and-their-multi-coloured-pollen-stores/



Bisamhällen som deltar
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Pollineringsveckan: 14-22 maj 2022, 
https://www.pollinerasverige.se/

Växternas fascinerande dag, vartannat år
I Umeå 21 maj 2022, 
https://www.umu.se/en/events/fascination-of-
plants-day-2022-in-umea_11424396/

Världsbidagen: 20 maj 2022, 
https://www.biodlarna.se/20-maj-
varldsbidagen/

Biologiska mångfaldens dag: 22 maj 2022, 
https://www.biomfdag.se/ 

Tema-dagar kommande vår 2022

https://www.pollinerasverige.se/
https://www.umu.se/en/events/fascination-of-plants-day-2022-in-umea_11424396/


Mångfald av böcker:

The political beekeepers library, Erik Sjödin, Stockholm

och många fler….

Inte bara för 
naturvetenskapligt 
intresserade, utan 

även för humanister 



Roliga aktioner kring bakning, matlagning, 
hälsoprodukter & hudvårdsprodukter 

Med måtta? … honung är dock gott som det är – och kanske en för värdefull
produkt för att man ska förstöra vissa av dess hälsoegenskaper genom
upphettning…



Tips på åtgärder 
för pollinatörer:  

Punkt-aktioner: 

1) Odla specifika växter

2)  Skapa boplatser för insekter (sk insektshotell, bihotell)

Naturliga, långsiktiga aktioner: 

1) Naturliga habitat med biologisk mångfald

2) Reducera störningar av miljön (föroreningar, klimat, belysning, övrigt) 

Tänk 
ekologiskt!



Erik Sjödin, Stockholm, 
Våra vänner pollinatörerna

Olika krav på längd och diametrar!
• Blomsovarbin (Chelostoma) 4-11 mm 
• Citronbin (Hylaeus) 3-6 mm
• Mindre träbi (Ceratina) 5-10 mm
• Murarbin (Osmia) 5-12 mm 
• Murarbin (Hoplitis) 5-10 mm 
• Pälsbin (Anthophora) 8-12 mm 
• Tapetserarbin (Megachile)  8-13 mm 
• Ullbin (Anthidium) 8-12 mm 
• Väggbin (Heriades) 6-10 mm 

Insektshotell på gott och ont



Sjukdomsrisker hos pollinatörer

Leddjur:
Kvalster
• Varroa
• Parasitellus
• Övriga

Parasitsvampar:
• Nosema
• Övriga  

Övrigt:
Olika bakterier, virus 
(negativa, positiva)

Spivak M, Cariveau DP. 2020. Flowers as parasite transmission hubs. Nat Ecol Evol 4, 1298

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=
Oij1HOxD3iU&feature=emb_title 

A Varroa Mite Nimbly Infests a 
Foraging Honey Bee on a Flower



Enkla säkra lösningar: Vatten åt pollinatörerna



Humla Abisko

Kunskapsuppbyggnad – del 4:
Aktioner på gång kring foto, konst och litteratur kring pollinatörer

Förutom innovativ konst 
och ekologisk empati, 

även vidareutbildning i 
ekologisk läskunskap och 

insamling av lokala 
naturdata 

till olika forskare

Humla Abisko

Blomfluga, Arboretum SLU

Pollenkamm hos humla 

Humla, 
Abisko

Vingkrokar hos honungsbi



Bild från https://www.honeycomb.io/wp-content/uploads/2019/04/thinking-bee.png



Vissa bilder har hämtats från internet och pga. 
platsbesparingsskäl har vi inte alltid nämt källorna – men 

deras källor kan ges om så önskas, kontakta då: 
natuschka.lee@umu.se

Dessa bilder har använts enbart för undervisningssyften.

Kommentarer kring bilder/foton


