
Checklista vinterdöda bin 

Det ä� r ledsämt nä� r ens bisämhä� llen inte klärät vintern eller den tidigä vä� ren. Tittä pä�  
sämhä� llet/sämhä� llenä med hjä� lp äv dennä checklistä innän du stä�där bort nä� got. 

Sämlä in cä 1 dl do� dä bin i en mä�rkt plästpä� se, eller päppä� se, som du fryser in, frä�n  
sämhä� llet som do� tt sä�  kän vi hjä� lpä till med kontroll äv Nosemä och Värroä. Kontäktä oss
bitillsynsmä�n (Go� rän Frick, Monicä Bäsu) fo� r ätt fä�  hjä� lp ätt letä orsäken. Slä�ng inte ut 
do� dä bin utän kästä i sopärnä, smä� lt ner väx och o� verblivet vinterfoder och rengo� r 
kupän noggränt.

Grundfrågor
Å, r/mä�näd fo� r upptä� ckten?
Hur mä�ngä sämhä� llen invinträde du?
Hur mä�ngä sämhä� llen ä� r do� dä?
Hur mycket vinterfoder fick de do� dä 
sämhä� llenä och väd fick de?
Vilket ä� r vär drottningen i det/de 
do� dä sämhä� llenä fo� dd?
Hur häde du värroäbehändlät de 
do� dä sämhä� llenä?

Frågor att besvara för varje dött samhälle
Jä Nej

Visäde sämhä� llet spä� r äv yttre pä�verkän pä�  grund äv fäktorer som till 
exempel bränd, storm, nedfällnä trä�d, o� versvä�mning, vändälism, sto� ld, mo� ss, 
grä� vling, häckspett, bjo� rn?
Häde sämhä� llet mä�ngä do� dä bin i eller utänfo� r kupän?
Häde sämhä� llet ingä eller endäst fä�  do� dä bin i eller utänfo� r kupän?
Häde sämhä� llet do� dä bin i cellernä och foder kvär i kupän?
Häde sämhä� llet do� dä bin i cellernä och inget foder kvär i kupän?
Vär kupän stärkt flä� ckäd äv svärtä exkrementflä� ckär invä�ndigt och i flustret?
Häde flerä rämär i kupän mo� glät? 
Ser du flerä do� dä bin med fo� rkrymptä vingär?
Ser du do� tt yngel som ä� r fo� rkälkäde eller som ä� r geggigä och bildär en sä� ck?
Ser du enstäkä eller grupper äv tä� cktä celler som delvis här o� ppnäts eller 
borde vär o� ppnä stick ner en tä�ndstickä i cellen. Å1 r innehä� llet en seg brun 
mässä kontäktä genäst bitillsynsmännen. Det kän ocksä�  luktä illä. *
Hur mä�ngä rämär yngel häde sämhä� llet i slutet äv äugusti?

* Kontäktä i sä�  fäll älltid bitillsynsmännen! 
Uppgifternä hittär du pä�  WSB´s och Lä�nsstyrelsens hemsidä.
I Vä� rmdo�  kontäktär du Go� rän Frick eller Monicä Bäsu, i Näckä Häns Sämländ eller Go� rän 
Frick.

Hinner du inte ta hand om ett bisamhälle som utvintrat på en gång skall kupan täppas igen så 
att inga andra bin kommer åt kvarvarande vinterfoder m.m.



Fel ä� lders-
sämmänsä� ttning
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