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Byg reder til vilde bier  

 

Hvor yngler vilde bier? 

En del arter af vilde bier bygger deres reder i hulrum, i hule plantestængler, eksisterende 

revner i murværk, eller billegange i dødt træ. Hunnen placerer æg og pollen (maddepot) i 

lange rækker – man kan godt sige, at de etablerer en form for rækkehus. Hver redegang 

forsegles, når den er fyldt op.  

Hjælp bierne  

Mange steder er der desværre blevet mangel på egnede redesteder. Man kan derfor med 

fordel hjælpe bierne ved at bygge kunstige redesteder, som de hurtigt vil indtage. Der er dog 

nogle ting, som man skal være opmærksom på for at få succes. Her følger en vejledning til at 

bygge dit eget ”rækkehus” til vilde bier.  

http://www.vildebieri.dk/
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Byg med hule plantestængler 

A. Du kan bundte stængler, der naturligt er hule. Du kan bruge tagrør, bambus, afklip fra 

stauder eller vilde planter. Sugerør af pap kan også bruges. Rørene skal være med 

forskellig diametre - fra 2 til 10 mm. Det vil tilgodese forskellige arter – de helt små 

arter fx maskebier (hylaeus) eller bugsamlerbier (heriades), til de lidt større arter fx 

murerbier (osmia). 

B. Læg rørene i en mælkekarton, et drænrør af teglsten eller et tykt paprør. 

Plantestænglerne pakkes tæt, så de ikke kan falde ud. Det er vigtigt, at bagenden af 

rørene er lukkede. Brug evt. en klat ler for at lukke bagenden af rørene. Redegangene 

må gerne være på en underarms længde, men man kan gå ned til 15 cm’s længde.  

 

 

Undgå flossede kanter eller revner i stænglerne. Bierne vil 

ikke gå ind i disse huller, idet de kan ødelægge deres tynde 

vinger.  

Brug en skarp rosensaks. Bambus klippes bedst, når den er 

frisk. Hvis den ikke er frisk, kan du bruge en lille metalsav.  

 

 

 

 

 

Placering 

Røret med de bundtede plantestængler placeres vandret på en solrig og beskyttet plads uden 

jordkontakt. Gerne mod sydøst op ad en varm husmur med udhæng.   
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