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Detta är en rapport från ett projekt om bin, skadegörare och neonikotinoider som finansierats av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett delmål för projektet har varit att sammanställa den
internationella forskningslitteraturen för att beskriva kunskapsläget vad det gäller påverkan på bin och
humlor av neonikotinoider. Här presenterar vi och diskuterar resultaten av denna litteraturgenomgång.
Rapporten bygger på en sammanfattning och svensk översättning av en vetenskapligt granskad artikel1.
Kompletterande information har lagts till om relevansen av resultaten för svenska förhållanden.
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Sammanfattning
Det finns farhågor om att den utbredda användningen av insektsmedel av klassen neonikotinoider är
skadlig för bin. Vi gjorde en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen på området
med fokus på hur man utfört studierna och vad man undersökt. Målsättningen var att identifiera områden
som kunskapen om neonikotinoiders påverkan bin täcker in och var det finns kunskapsluckor. Vi
utvärderade samtliga studier om ämnet som var tillgängliga i Web of Science och PubMed i juni 2015.

Flest studier på honungsbin
Av de 216 studierna med primärforskning som vi hittade, hade de flesta genomförts i Europa eller
Nordamerika (82 %), och de hade studerat det verksamma ämnet imidakloprid (78 %) och honungsbiet
Apis mellifera (75 %). Kunskapen om neonikotinoider och bin i områden utanför Europa och
Nordamerika verkar därmed vara bristfällig. Mindre är också känt om effekterna av andra neonikotinoider
förutom imidakloprid. Den stora mängden studier på honungsbin kan sannolikt inte helt förutsäga
effekterna av neonikotinoider på andra biarter. Studier på grödor dominerades av fröbetad majs, raps och
solrosor. Mindre är känt om påverkan på bin av användning av neonikotinoider med andra
appliceringsmetoder än betning och i andra grödor, t.ex. i frukt, grönsaker och prydnadsväxter. Flera
användningsområden för vilka det råder kunskapsbrist om är dock inte aktuella för svenska förhållanden.

Få fältstudier om neonikotinoidernas påverkan på bin
Laboratoriestudier var vanligast och de har varit värdefulla för att identifiera möjliga effekter av
neonikotinoider på bin. För att kunna dra mer långtgående slutsatser från laboratoriestudier behövs det
dock fler studier om påverkan på bin av sådan exponering som sker i fält med avseende på halter,
tidpunkter och varaktighet av exponeringen. Många fältstudier undersökte endast bins exponering för
neonikotinoider genom att mäta resthalter i växter eller i bin. Det behövs fler fältstudier som mäter
påverkan på bin av sådan exponering. De flesta studierna mätte påverkan av neonikotinoider på bin på
individnivå. Vi föreslår att effekter på bin på individnivå bör kopplas till mekanismer på molekylär- celloch vävnadsnivå, samt till konsekvenser för bisamhället och om möjligt hela bipopulationen.

Låg risk i Sverige vid en internationell jämförelse
I en internationell jämförelse finner vi att risken för effekter av neonikotinoider på bin och pollinering av
grödor är mindre i Sverige än i många andra länder. Detta beror på en mindre användning av
neonikotinoider, en striktare reglering av användningen och relativt litet beroende av grödpollinering från
bin. Trots detta kan användning av neonikotinoider ha skadliga effekter på bin i Sverige. I en nyligen
publicerad stor svensk fältstudie2 framstår humlor och solitärbin som särskilt känsliga för den exponering
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som sker via pollen och nektar om användning av utsäde betat med neonikotinoider åter skulle bli aktuellt
i grödor som är attraktiva för bin.

Flera samverkande faktorer hotar bin
Användningen av bekämpningsmedel är en av flera samverkande faktorer som hotar bin. En
överväldigande utmaning för forskningen är att särskilja neonikotinoidernas roll i förhållande till andra
möjliga hot, samt att fastställa omfattningen av eventuella samverkanseffekter av dessa hot i fält.
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Inledning
Djur som pollinerar växter utför en viktig ekosystemtjänst. Nästan 90 procent av alla blommande växter
och 75 procent av världens vanligaste grödarter pollineras av djur, främst bin (Klein et al. 2007, Ollerton
et al. 2011). Flera svenska grödor, som till exempel äpplen, jordgubbar, oljeväxter, åkerbönor och
klöverfrö gynnas av att bin pollinerar dem och det ekonomiska värdet av denna pollinering uppskattas till
flera hundra miljoner kronor årligen (Jordbruksverket 2012). Förlust och fragmentering av binas
livsmiljöer i jordbrukslandskapet, användning av bekämpningsmedel, förekomst av allvarliga patogener,
intensiv förvaltning av honungsbin, och minskat intresse för biodling har alla föreslagits utgöra globala
hot mot bina och deras pollineringstjänster, men den relativa betydelsen av dessa faktorer är oklar (Potts
et al. 2010). I Sverige har främst varroakvalstret och associerade virus samt otillräcklig biodling i
slättbygder pekats ut som hot mot biodling och grödpollinering från honungsbin (Jordbruksverket 2009,
2012), medan förlust och fragmentering av binas livsmiljöer och jordbrukets generella intensifiering har
pekats ut som primära hot för vilda bin och deras pollinering (Linkowski et al. 2004).
Insektsmedel av klassen neonikotinoider har på senare tid specifikt pekats ut i den vetenskapliga
litteraturen som en faktor som kan utgöra ett hot mot både honungsbin och vilda bin (Goulson 2013a, van
der Sluijs et al. 2013). Sedan den kommersiella introduktionen i början av 1990-talet har
neonikotinoiderna snabbt blivit den mest använda klassen av insektsmedel i världen, med en
marknadsandel på omkring en fjärdedel. En fördel gentemot äldre klasser av insektsmedel är att
neonikotinoiderna har selektiv verkan mot ryggradslösa djur jämfört med ryggradsdjur (Jeschke et al.
2011). De tas upp systemiskt av växten och sprids till alla dess delar, vilket kan göra dem effektiva mot
ett brett spektrum av skadegörare under en lång tidsperiod (Elbert et al. 2008, Jeschke och Nauen 2008,
Jeschke et al. 2011). Neonikotinoiderna transporteras därmed också till pollen och nektar, som är binas
viktigaste näringskällor (Cresswell 2011). Flera av neonikotinoiderna har visat sig vara giftiga för bin i
mycket små mängder (Iwasa et al. 2004), men samtidigt har uppskattningar av bins exponering för
neonikotinoider i miljön i allmänhet visat att de förekommer i halter som är betydligt lägre än de som
direkt dödar bin. Flera neonikotinoider bryts ner långsamt i miljön, och finns kvar i till exempel jord och
växter lång tid efter användningen (Hopwood et al. 2012, Krupke et al. 2012, Goulson 2013a). En oro för
att bin ska påverkas negativt av neonikotinoider har lett till en tillfällig begränsning av användningen i EU
av de tre verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid i grödor som är attraktiva för bin
(EU 2013). Betydande kunskapsluckor och kontroverser kvarstår dock om hur välbefogad restriktionen är
(Dicks 2013, Goulson 2013b, Gross 2013).
Den internationella vetenskapliga litteraturen om neonikotinoider och bin har sammanfattats vid flera
tillfällen tidigare. Dessa litteratursammanställningar har i flera fall handlat om hur neonikotinoider
påverkar det europeiska honungsbiet Apis mellifera (Maini et al. 2010, Cresswell et al. 2012a, Farooqui
2013, Fairbrother et al. 2014). Andra omfattande litteratursammanställningar har fokuserat på mätningar
av resthalter av neonikotinoider i miljön som bin kan utsättas för, möjlig påverkan på bin, samt
riskbedömning (Blacquiere et al. 2012, van der Sluijs et al. 2013, Pisa et al. 2015). Dessutom har det
vetenskapliga underlaget om effekter av neonikotinoider på bin nyligen sammanfattats av Godfray et al.
(2014). För att inte upprepa detta syntesarbete valde vi att göra en systematisk litteratursammanställning
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av hur man utfört forskningen och vad man undersökt. Mer specifikt ställde vi följande frågor för varje
studie om neonikotinoider och bin: (i) I vilket land utfördes studien? (ii) Vilka verksamma ämnen
studerades? (iii) Vilka grödor studerades? (iv) Vilka biarter studerades? (v) Vilka metoder användes? (vi)
Vilka biologiska nivåer studerades, från subindividnivå3 till populationsnivå? Genom att söka svar på
dessa frågor ville vi kartera hur vår nuvarande kunskap om påverkan av neonikotinoider på bin har
härletts, samt identifiera vilka områden vi har kunskap om och var kunskapsluckorna finns. Vi diskuterar
också relevansen av forskningsresultaten för svenska förhållanden.

Metoder
Vi sökte i de vetenskapliga databaserna Web of Science Core Collection och PubMed efter studier som
hade undersökt effekter av neonikotinoider på bin. Det sista sökdatumet var 20 juni 2015. Sökningen
begränsades till Web of Science och PubMed eftersom de innehöll forskningsartiklar som till stor del
fanns lätt tillgängliga i fulltext, som var skrivna på engelska, och som hade granskats av andra forskare
innan publiceringen. Vi använde följande söksträng för att hitta potentiella studier om neonikotinoider
och bin: (neonic* OR imidacloprid OR clothianidin OR thiamethoxam OR acetamiprid OR tiacloprid OR
nitenpyram OR dinotefuran) AND (*bee OR *bees).
Den primära sökningen gav 543 publikationer. Vi sorterade först bort dubbletter som förekom i båda
databaserna. Konferensbidrag, bokkapitel och publikationer som inte var skrivna på engelska uteslöts
också. Återstående publikationer hämtades i fulltext och lästes mer ingående. För att primära
forskningsstudier skulle ingå i granskningen hade vi som krav att studien skulle innehålla antingen ett
mått på en effekt av en neonikotinoid på bin, eller ett mått på förekomst av en neonikotinoid i bin eller
material som bin kommer i kontakt med, exempelvis pollen och nektar. Vi sammanställde även andra
typer av artiklar än primärforskning om de behandlade dessa frågor, men dessa listas endast i avsnittet
”Publikationstyper och publiceringsår” i resultatdelen (se nedan).
För varje studie med primärforskning som uppfyllde kriterierna noterade vi det land där studien
genomförts, samt vilka verksamma ämnen, grödor och biarter som studerats. För studier som saknade
information om var forskningen hade utförts, t.ex. i vissa laboratoriestudier, antog vi att studien hade
utförts på det ställe som den förste författaren angav som sin hemvist.
De metoder som användes i studier med primärforskning kategoriserades i fem olika klasser:
laboratoriestudie, semifältstudie, fältstudie, modelleringsstudie, eller kombinationsstudie. Försök där
behandlingar och datainsamling utfördes i laboratorium eller i växthus klassades som laboratoriestudier.
Studier som använde burar eller tunnlar i fält klassades som semifältstudier. Riskbedömningar och
datormodelleringar klassades som modelleringsstudier. Studier som kombinerade flera metoder i serie,
t.ex. genom att behandling skedde i fält men effekterna studerades i laboratorium eller tvärtom, klassades
som kombinationsstudier. En minoritet av studierna fick flera klassningar eftersom flera metoder
användes parallellt, t.ex. när separata laboratorie- och fältstudier publicerades tillsammans.
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Slutligen kartlade vi på vilken biologisk organisationsnivå som studien mätte effekterna på. Mätningarna
delades in i fyra klasser: (i) subindividnivå (t.ex. effekter på genuttryck, celldöd, nervimpulser eller
fysiologiska mått), (ii) individnivå (t.ex. effekter på inlärning, minne, rörelse eller dödlighet), (iii)
bisamhällesnivå (t.ex. effekter på bisamhällets vikt, fortplantning eller överlevnad), eller (iv)
populationsnivå (påverkan på antalet individer i en population).

Resultat och diskussion
Publikationstyper och publiceringsår
Vi fann sammanlagt 268 publikationer som matchade kriterierna; 216 av dessa var studier med
primärforskning, 18 var litteratursammanställningar, en var en meta-analys4, och 33 var andra
publikationstyper, t.ex. redaktionellt material, kommentarer och debattartiklar. I Lundin et al. (2015)
återfinns referenserna till samtliga artiklar. Många studier har tillkommit i snabb takt på senare tid;
ungefär hälften av studierna var publicerade under de senaste tre åren (Figur 1).

Figur 1. Utvecklingen av antal publikationer om neonikotinoider och bin över tid fördelat på
primärforskning, litteratursammanställning eller annan typ av vetenskaplig publikation (t.ex. redaktionellt
material, kommentarer eller debattinlägg). Vi fann ytterligare 28 artiklar publicerade under första halvåret
2015 som inte har tagits med i figuren.
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Geografisk fördelning av studier
Studier med primärforskning hittades från 27 länder, men mer än hälften av studierna kom från fyra
länder: Frankrike, USA, Storbritannien och Italien. Totalt sett hade 82 % av studierna genomförts i
Europa eller Nordamerika (Figur 2). Nio procent av studierna var från Asien (n = 19) och 8 % var från
Sydamerika (n = 17). Tre studier var från Oceanien och två från Afrika.

Figur 2. Geografisk fördelning av forskningen på neonikotinoider och bin. Siffran anger antalet studier
med primärforskning från respektive land. Mörkare grön färg illustrerar länder med fler studier.

Fördelningen av studier mellan olika länder skiljer sig förmodligen från hur användningen av
neonikotinoider fördelar sig geografiskt. Imidakloprid, som är det mest använda verksamma ämnet, har
registrerats för användning i minst 120 länder (Jeschke et al. 2011). Det saknas detaljerad information om
användningen av neonikotinoider för många länder (Simon-Delso et al. 2015), men användningen av
insektsmedel är generellt sett mest intensiv i medelinkomstländer som framförallt finns utanför Europa
och Nordamerika (Schreinemachers och Tipraqsa 2012). Användningen av bekämpningsmedel är också
generellt svagare reglerad i länder utanför Europa och Nordamerika (Schreinemachers och Tipraqsa
2012). Dessutom finns de största ekonomiska värdena av pollinering av grödor i områden utanför Europa
och Nordamerika. Det har uppskattats att 58 procent av det globala ekonomiska värdet av
insektspollinering härstammar från Asien och ytterligare 8 respektive 10 procent kommer från Afrika och
Syd- och Centralamerika (Gallai et al. 2009). Dessa faktorer pekar tillsammans på att frågan om hur
9

användning av neonikotinoider påverkar bin förtjänar mer uppmärksamhet i länder även utanför Europa
och Nordamerika.
Endast en av de granskade studierna var från Sverige (Rundlöf et al. 2015). Stora skillnader i
grödanvändningsområden5 mellan länder gör att delar av den internationella forskningen inte är av direkt
relevans för svenska förhållanden. Användningen av insektsmedel är generellt låg i Sverige, både i ett
europeiskt och i ett globalt perspektiv (Rundlöf et al. 2012, Schreinemachers och Tipraqsa 2012). Det
saknas också behov eller tillstånd för flera användningsområden för neonikotinoider som vi identifierar
kunskapsluckor och möjliga risker för i vår granskning av den internationella litteraturen (se vidare
diskussion om verksamma ämnen och grödor nedan). Slutligen är den svenska jordbruksproduktionens
beroende av grödpollinering från djur litet jämfört med i många andra länder (<2.5% 2009, Lautenbach et
al. 2012). I en internationell jämförelse finner vi därför att risken för effekter av neonikotinoider på bin
och grödpollinering är relativt låg i Sverige (se dock vidare diskussion om den svenska studien nedan).

Verksamma ämnen
Imidakloprid var det mest studerade verksamma ämnet (imidakloprid ingick i 78 % av studierna, n =
168), följt av tiametoxam (34 %, n = 73), klotianidin (33 %, n = 71), acetamiprid (19 %, n = 40 ),
tiakloprid (18 %, n = 39), dinotefuran (7 %, n = 15), och nitenpyram (6 %, n = 13).
Dessa siffror följer i stort den globala försäljningsstatistiken (data för 2009 finns tillgängliga i Jeschke et
al. 2011); verksamma ämnen med höga försäljningssiffror har också studerats mer vad det gäller effekter
på bin. Tiametoxam avviker dock från detta förhållande och har studerats mindre än vad som förväntas
från dess försäljningsdata. Imidakloprid, tiametoxam och klotianidin är alla mycket giftiga för honungsbin
(akut kontakt LD506 för det europeiska honungsbiet Apis mellifera är 0.02-0.08 μg per bi) (EFSA 2012).
De har också liknande grödanvändningsområden (Jeschke et al. 2011). Vi drar därför slutsatsen att det
finns ett behov av fler jämförande studier av hur väl det stora antalet studier på imidakloprid återspeglar
effekterna av tiametoxam och klotianidin. I Sverige har betning av grödor som är attraktiva för bin
förmodligen utgjort den viktigaste källan för bins exponering för dessa neonikotinoider. Med nu rådande
restriktioner mot sådan användning bedömer vi därför att bins exponering för dessa neonikotinoider i
Sverige har minskat avsevärt (se vidare diskussion om grödor nedan).
Acetamiprid och tiakloprid är flera storleksordningar mindre toxiska för honungsbin jämfört med
imidakloprid, klotianidin och tiametoxam (akut kontakt LD50 för A. mellifera: 8.1-39 μg per bi) (EFSA
2012). Tiakloprid och acetamiprid verkar också ha kortare halveringstid i miljön (3-74 dagar i jord för
tiakloprid, 31-450 dagar för acetamiprid) jämfört med imidakloprid (28-1250 dagar), klotianidin (1486931 dagar) och tiametoxam (7-353 dagar, klotianidin är en primär metabolit) (Goulson et al. 2013a).
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Detta är egenskaper som ger en klart lägre riskprofil för påverkan på bin av dessa ämnen. Tiakloprid och
acetamiprid har dock ofta betydligt mer liberala användningskriterier. Till exempel är det ofta tillåtet att
spruta dem i blommande grödor (Godfray et al. 2014). Sprutning av tiakloprid och acetamiprid, inklusive
sådan som sker i grödor som är attraktiva för bin under blomningstid, är ett vanligt användningsområde
för dessa neonikotinoider i Sverige (Jordbruksverkets växtskyddscentraler, personligt meddelande, Kemi
2015). Få vetenskapliga studier har undersökt påverkan på bin och pollineringen av användning av
tiakloprid eller acetamiprid i blommande grödor (se dock Schmuck et al. 2003) och detta är något som
förtjänar ytterligare uppmärksamhet. Med hänsyn till vad som hittills är känt om acetamiprid och
tiakloprids lägre bigiftighet och kortare varaktighet i miljön jämfört med andra neonikotinoider, bör dock
negativa effekter som kan finnas av sådan användning vara av mer begränsad karaktär.
Dinotefuran och nitenpyram är två andra verksamma ämnen av klassen neonikotinoider med låga
försäljningssiffror (Jeschke et al. 2011). De används inte i Sverige (Simon-Delso et al. 2015) och berörs
inte vidare i denna sammanställning.

Grödor
Majs var mest studerade grödan (28 studier), följt av raps (7 studier) och solrosor (7 studier). Vi fann en
till fyra studier för 13 andra grödor (Tabell 1). Neonikotinoider används i ett stort antal grödor, däribland
många frukter och grönsaker (Elbert et al. 2008) som ofta är beroende av bin för pollinering (Klein et al.
2007). Imidakloprid har till exempel minst 140 olika grödanvändningsområden (Jeschke et al. 2011).
Trots detta fann vi att forskningen om neonikotinoider och bin främst har fokuserat på tre, om än stora,
användningsområden, nämligen betning i majs, solrosor och raps.
Studierna på majs undersökte främst (i) vindavdrift vid sådd som kan vara dödligt giftig för bin (t.ex.
Girolami et al. 2013), (ii) exponering för guttationsdroppar7 från behandlade växter som också kan vara
dödligt giftiga för bin (t.ex. Girolami et al. 2009) och (iii) möjliga, men ej bekräftade, subletala8 effekter
på bin till följd av polleninsamling från betad majs (t.ex. Ngyen et al. 2009). Dessa risker är inte aktuella
för svensk majsodling eftersom majsfrö betat med neonikotinoider inte har använts i Sverige. I de sju
studierna vardera på raps och solrosor fokuserade man främst på eventuella subletala effekter på bin till
följd av nektar- och polleninsamling från utsäde som betats med neonikotinoider. Två av studierna på
raps, som är den mest relevanta grödan för svenska förhållanden, identifierade negativa effekter på
jordhumlekoloniers tillväxt och reproduktion av användning av neonikotinoider (Goulson 2015, Rundlöf
et al. 2015). Rundlöf et al. (2015) visade även att att rödmurarbin (Osmia bicornis) misslyckades med att
etablera bon vid rapsfält som betats med klotianidin. Inga av studierna i raps påvisade några negativa
effekter på honungsbikolonier.
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Endast ett fåtal studier utfördes i trädgårdsgrödor, och de flesta av dem undersökte endast möjligheten för
att bin kan exponeras för neonikotinoider. Amerikanska studier har t.ex. visat att markbehandlingar med
neonikotinoider eller behandlingar via bevattningssystem på friland medför klart högre resthalter i pollen
och nektar i pumpa och squash, jämfört med resthalterna i betad majs, solrosor och raps (Dively och
Kamel 2012, Stoner och Eitzer 2012). Detta är betydelsefulla fynd eftersom beslut om vad som utgör en
fältrealistisk exponering för bin i experiment (t.ex. Gill et al. 2012, Whitehorn et al. 2012) och i
riskbedömningar i den vetenskapliga litteraturen (Rortais et al. 2005, Halm et al. 2006, se dock SanchezBayo och Goka 2014) ofta har varit grundat på information från majs, solrosor och raps. Om det visar sig
att resthalter i pollen och nektar i majs, solrosor och raps inte är representativa för alla grödor så kan
uppskattningarna av riskerna med neonikotinoider för bin vara felaktiga. Det var dessutom endast ett fåtal
studier som bedömde risker för bin av användning av neonikotinoider på gräsmattor med blommande
ogräs (men se Gels et al. 2002, Larson et al. 2013, 2014, 2015), fruktträd, prydnadsväxter och för
hemmabruk i trädgårdar. Det finns visst stöd för att neonikotinoider kan förekomma i högre halter under
en längre tidsperiod i behandlade buskar och träd jämfört med i örter och gräs (Hopwood et al. 2012,
Byrne et al. 2014). Det var därför förvånande att man inte i större utsträckning studerat effekter på bin av
neonikotinoider som används för fruktträd, bärbuskar, parkträd och prydnadsbuskar.
Tabell 1. Totalt antal studier på neonikotinoider och bin i olika grödor med ett exempel för varje gröda.
Latinskt namn
Svenskt namn
# studier Exempel på studie
Zea mays

Majs

28

Girolami et al. 2013

Brassica napus

Raps

7

Rundlöf et al. 2015

Helianthus annuus

Solros

7

Schmuck et al. 2001

-

Gräsmatta

4

Larson et al. 2015

Cucumis melo

Cantaloupmelon

3

Hoffmann och Castle 2012

Gossypium spp.

Bomull

3

Stewart et al. 2014

Solanum lycopersicum

Tomat

3

Sechser och Freuler 2003

Citrus spp.

Citrusfrukter

2

Byrne et al. 2014

Cucurbita pepo

Pumpa, squash

2

Stoner och Eitzer 2012

Malus domestica

Äpple

2

Skerl et al. 2009

Brassica juncea

Senap

2

Choudhary och Sharma 2008

Actinidia spp.

Kiwi

1

Chen et al. 2014

Brassica rapa

Ryps

1

Vaikkanen et al. 2015

Glycine max

Sojaböna

1

Stewart et al. 2014

Medicago sativa

Lusern

1

Iwasa et al. 2004

Triticum spp.

Vete

1

Reetz et al. 2011
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De flesta kunskapsluckorna och möjliga riskerna med användningsområden som vi identifierat i den
internationella vetenskapliga litteraturen är inte aktuella för svenska förhållanden. För biattraktiva
trädgårdsgrödor på friland har användningen av imidakloprid, tiametoxam och klotianidin före den nu
rådande restriktionen varit begränsad till import av betade frön (Jordbruksverkets växtskyddscentraler,
personligt meddelande). Vad vi känner till är också användningen av preparat med dessa tre verksamma
ämnena mycket liten eller obefintlig på blommande växter i hemmaträdgårdar, parkmiljöer eller andra
ytor som bin besöker utanför jordbruket i Sverige. Imidakloprid är godkänt för användning som granulat
på golfbanor och idrottsanläggningar i Sverige (Kemi 2015). Så länge instruktionen följs om att granulatet
ska vattnas in, så bedöms sådan användning inte påverka bin som födosöker på eventuellt blommande
ogräs på behandlade grönytor (Gels et al. 2002).

Biarter
De flesta studierna (75 %, 162 studier) har utförts på det europeiska honungsbiet Apis mellifera. Därefter
var den mörka jordhumlan Bombus terrestris (11 %, 24 studier) och den amerikanska humlearten Bombus
impatiens (5 %, 10 studier) de mest studerade arterna. För 15 andra biarter eller artgrupper fann vi en till
sex studier (Tabell 2).
Få studier har undersökt effekten av neonikotinoider på solitära bin eller på andra sociala bin än
honungsbiet och ett par humlearter. Som ett svenskt exempel kan nämnas att oljeväxter förutom
honungsbin och humlor också besöks av och till viss del pollineras av sandbin (Andrena), bandbin
(Halictus), smalbin (Lassioglossum) och murarbin (Osmia) (Petterson et al. 2004). Kunskapen om hur
dessa artgrupper av bin påverkas av exponering för neonikotinoider är generellt sett liten, men ett
undantag är studien av Rundlöf et al. (2015) som visade att rödmurarbin (Osmia bicornis) som sattes ut
vid rapsfält i genomsnitt etablerade 2.88 bon vid obetade fält, men inga bon alls vid fält som betats med
klotianidin.
En intressant fråga är om den kunskapslucka som finns för i princip alla biarter förutom honungsbiet kan
övervinnas genom att anta att effekterna på det välstuderade honungsbiet är liknande för andra biarter.
När man testat effekter av neonikotinoider på honungsbin och andra biarter samtidigt har man dock i
samtliga fall funnit att effekterna varierar mellan arter (Stark et al. 1995, Cresswell et al. 2012b,
Biddinger et al. 2013, Cresswell et al. 2014). Det verkar dock finnas en generell positiv korrelation
mellan vilken dos av ett visst bekämpningsmedel som är dödligt giftig för honungsbiet och för andra
biarter (Arena et al. 2014). Dessutom kan kanske en del av variationen mellan arter förklaras av skillnader
i kroppsstorlek, där större biarter är mindre känsliga för en viss dos av bekämpningsmedel (Devillers et
al. 2003, Arena et al. 2014). Denna möjlighet att kunna förutsäga effekter på andra arter från studier på
honungsbin gäller dock endast den dödliga giftigheten av en given mängd bekämpningsmedel för bin på
individnivå. Humlor har t.ex. visat sig vara känsligare än honungsbin vad det gäller vissa subletala
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Tabell 2. Totalt antal studier om neonikotinoider utförda på olika biarter. Svenskt namn anges för arter
som förekommer i Sverige.
Art
# studier Svenskt namn
Apis mellifera

162

honungsbi

Bombus terrestris

24

mörk jordhumla

Bombus impatiens

10

Apis cerana

6

Bombus spp.

4

Megachile rotundata

3

Apoidea spp.

3

Melipona quadrifasciata

3

Osmia bicornis

2

Osmia lignaria

2

Bombus hypocrita

1

Bombus ignitus

1

Bombus occidentalis

1

Bombus patagiatus

1

Nannotrigona perilampoides

1

Nomia melanderi

1

Osmia cornifrons

1

Scaptotrigona postica

1

rödmurarbi

effekter av neonikotinoider trots att humlor är större än bin (Cresswell et al. 2012b, Cresswell et al.
2014). Det finns dessutom en stor variation i val av boplatser, flygsäsonger och graden av socialitet
mellan olika biarter. Detta innebär att både exponeringen för neonikotinoider och effekterna av sådan
exponering på bisamhället och populationen kommer att variera mellan biarter (Thompson och Hunt
1999, Williams et al. 2010, Brittain och Potts 2011). Av dessa skäl är det osannolikt att studier på
honungsbin helt kan förklara och förutsäga effekterna av neonikotinoider på andra arter av bin.
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Honungsbiet är en viktig pollinatör av många grödor (Klein et al. 2007), men vilda bin kompletterar
honungsbin som pollinatörer och nyare studier indikerar att bidraget från vilda bin till pollineringen av
grödor tidigare kan ha underskattats (Breeze et al. 2011, Garibaldi et al. 2013). Beroendet av
pollineringstjänster från vilda bin kan också komma att öka framöver eftersom behovet av grödpollinering
växer mycket snabbare än mängden tillgängliga honungsbin (Aizen et al. 2009, Breeze et al. 2014).
Framtida studier bör därför säkerställa att användningen av neonikotinoider inte äventyrar vare sig
honungsbinas eller vildbinas pollinering.

Metoder
Laboratoriestudier var vanligast (n = 112), följt av fältstudier (n = 92). Kombinationsstudier (n = 25),
semifältstudier (n = 14) och modelleringsstudier (n = 12) var mindre vanliga.
Laboratoriestudier är värdefulla eftersom de kan avslöja mekanismerna för hur neonikotinoider påverkar
bin (Godfray et al. 2014). Många laboratoriestudier har hittills undersökt effekterna av neonikotinoider i
halter eller doser som är högre än de nivåer som binas utsätts för i fält (Cresswell 2011). Detta är rimligt
för att i ett första steg kontrollera om en påverkan överhuvudtaget är mätbar. För att kunna dra mer
långtgående slutsatser om påverkan på bin i fält från laboratoriestudier behövs det mer dock information
om påverkan på bin av sådan exponering som sker i fält med avseende på halter, tidpunkter och
varaktighet av exponeringen.
Många fältstudier mätte endast bekämpningsmedelsrester i bin eller deras miljö. Detta ger viktig
information om vilka halter av neonikotinoider som bin utsätts för, men det kan vara svårt att dra mer
långtgående slutsatser om möjliga konsekvenser av exponeringen. I en liknande typ av fältstudier
relaterades uppmätta resthalter av neonikotinoider till observationer gjorda på bisamhällen. Detta gjordes
t.ex. genom att förekomster av neonikotinoider mättes i svaga bisamhällen eller bin som misstänktes vara
förgiftade av bekämpningsmedel (t.ex. Bacandritsos et al. 2010, Chauzat et al. 2010). I vissa fall gjordes
också jämförelser med resthalter i bisamhällen som bedömdes vara friska (t.ex. Chauzat et al. 2009,
Pareja et al. 2011). Det kan vara svårt att dra slutsatser om vilken roll exponeringen för neonikotinoider
spelade för binas hälsa från sådana studier, bland annat eftersom att förekomster av olika klasser av
bekämpningsmedel och bisjukdomar kan samvariera med förekomsten av neonikotinoider.
I tolv fältstudier utfördes ett mer kontrollerat experiment där bisamhällen placerades vid fält som antingen
behandlades med en neonikotinoid eller vid kontrollfält (Tasei et al. 2001, Cutler och Scott-Dupree 2007,
Ngyen et al. 2009, Ondo Zue Abaga et al. 2011, Pohorecka et al. 2012, Boily et al. 2013, Pilling et al.
2013, Cutler och Scott-Dupree 2014, Cutler et al. 2014, Alburaki et al. 2015, Goulson 2015, Rundlöf et
al. 2015). Man följde därefter hur det gick för bina och bisamhällena. Två sådana nyligen publicerade
studier har visat på negativa effekter av betning i raps på jordhumlors kolonitillväxt och reproduktion
(Goulson 2015, Rundlöf et al. 2015). Den senare studien visade även att rödmurarbin misslyckades med
att etablera bon vid betade fält. I de studier som mätte påverkan på honungsbisamhällen fann man inte
några tydliga negativa effekter av behandlingen med neonikotinoider. I vissa av studierna drog man
därför slutsatsen att den undersökta användningen av neonikotinoider är säker för honungsbin. Minst två
typer av reservationer har dock höjts mot dessa slutsatser. För det första har det uppmärksammats att
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fältstudier har haft låg statistisk styrka9 att upptäcka eventuell skadlig påverkan med tanke på det låga
antalet upprepningar och honungsbisamhällens stora naturliga variation i storlek (Cresswell 2011, Pirk et
al. 2013). För det andra kan bisamhällen i kontrollfält utsättas för neonikotinoider från andra fält i
studielandskapet (Goulson 2013b), och tvärtom kan bisamhällen vid behandlade fält samla föda från
andra fält i landskapet som är obehandlade. Detta beror på att de biarter som främst studerats
(honungsbiet eller den mörka jordhumlan) är goda flygare och kan födosöka över flera kilometer i
landskapet (Walther-Hellvig och Frankl 2000, Steffan-Dewenter och Kuhn 2003). Av dessa orsaker kan
det krävas fler storskaliga fältstudier i landskap där förekomsten av neonikotinoider kontrolleras för att
säkrare slutsatser ska kunna dras om effekterna på honungsbin. Sådana studier kan dock av praktiska skäl
vara mycket svåra att genomföra eftersom förekomsten av neonikotinoider behöver kontrolleras över
stora områden.
En sista kategori av fältstudier bestod av experiment utförda i fält med bin som utfodrades med
neonikotinoider och där man sedan mätte hur det gick för bina och bisamhällena (t.ex. Faucon et al. 2005,
Lu et al. 2014, Sandrock et al. 2014). Flera sådana studier har funnit skadliga effekter av neonikotinoider
på bin. Denna typ av fältstudier ger den högsta nivån av kontroll men de har liknande nackdelar som
laboratoriestudier. Det kan vara svårt att bedöma om exponeringen är realistisk, och i de fall där man trots
allt lyckas göra en bedömning av hur realistiska experimenten är blir slutsatsen ofta att exponeringen
ligger i den övre delen eller över de nivåer som förekommer i fält (Godfray et al. 2014).
Semifältstudier ger en nivå av kontroll som ligger mittemellan fält- och laboratoriestudier, och de kan
generellt vara användbara för att studera sidoeffekter på nyttoinsekter av bekämpningsmedelsanvändning
(Macfadyen et al. 2014). Som ett exempel kan nämnas att man i en studie inneslöt hela
honungbisamhällen i 200 m² stora tunnlar som sattes upp i betade majs- och rapsfält under
blomningstiden (Pilling et al. 2013). Ett sådant försöksupplägg simulerar ett scenario i ett intensivt odlat
jordbrukslandskap där hela bisamhället samlar all sin mat från en betad gröda under dess blomning.
Pilling et al. (2013) rapporterade resthalter av neonikotinoider i bin och i grödan, men inte några resultat
om påverkan på bina. Denna typ av experiment kan vara ett sätt att studera hur bisamhällen påverkas av
högsta tänkbara exponering som kan förekomma i fält, men de ska då utföras på både obehandlade och
behandlade fält och effekter på bina ska mätas.
Modellering och riskbedömning är användbara verktyg för att förstå bekämpningsmedels ekotoxikologi,
särskilt på högre biologiska nivåer (Köhler och Triebskorn 2013), men det fanns bara ett fåtal utvecklade
modeller i den vetenskapliga litteraturen om neonikotinoider och bin. Modeller för bisamhällens
utveckling är kostnadseffektiva alternativ till storskaliga fältstudier, och de är användbara för att
sammanställa tillgänglig kunskap och identifiera kunskapsluckor (Becher et al. 2014). Modeller för att
förutsäga effekterna av neonikotinoider på bin är fortfarande sällsynta (men se Henry et al. 2012, Bryden
et al. 2013, Henry et al. 2014) och skulle kunna användas i större utsträckning. Modellerna har visat på
möjliga skadliga effekter av neonikotinoider på bin (t.ex. Henry et al. 2012), men det behövs mer kunskap
9

Ett statistiskt mått som anger hur stor chans en undersökning har att med rimlig säkerhet upptäcka en
verklig skillnad.
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om hur rimliga de antaganden som görs i modellerna är (se t.ex. Cresswell och Thompson 2012).
Populationsmodeller kan också användas för att utvärdera hur nyttoinsekter påverkas av användning av
bekämpningsmedel (t.ex. Banks et al. 2014), men hittills har inga sådana modeller utvecklats för att
studera påverkan av neonikotinoider på bin.

Biologiska nivåer – från påverkan på subindividnivå till
populationsnivå
De flesta studier mätte effekterna av neonikotinoider på bin på individnivå (n = 109 studier), följt av
bisamhällesnivå (n = 60) och subindividnivå (n = 48). Ingen av studierna undersökte effekter på
populationsnivå enligt vår klassificering.
Studier av effekter på subindividnivå behövs för att förstå neonikotinoidernas verkningsmekanism
(Tomizawa et al. 1992) och de kan också ge en mer mekanistisk uppfattning om på vilket sätt
neonikotinoider kan samverka med effekten av andra bekämpningsmedel (Palmer et al. 2013) och
patogener (Alaux et al. 2010, Di Presco et al. 2013). Endast ett fåtal av studierna på denna nivå gjorde
dock direkta kopplingar till högre biologiska nivåer genom att mäta och rapportera konsekvenser av
uppmätta subindivideffekter för individen och bisamhället (men se Moffat et al. 2015). I allmänhet finns
det en begränsad förståelse av hur effekter av bekämpningsmedel på subindividnivå påverkar individ-,
populations- och samhällsnivåer i ekosystemen (Köhler och Triebskorn 2013) vilket kan göra det svårt att
utvärdera konsekvenser för högre biologiska nivåer från sådana studier.
Studier som mätte effekterna av neonikotinoider på bin på individnivå var vanligast. Sådana studier ger
information om vilka doser av neonikotinoider som är dödliga för bin (t.ex. Iwasa et al. 2004) eller som
resulterar i subletala effekter på faktorer som livslängd, födosöksbeteende, födointag, inlärning och minne
hos bin (t.ex. Decourtye et al. 2004a, Decourtye et al. 2004b, Cresswell et al. 2012b, Schneider et al.
2012). De flesta studierna mätte effekter på det vuxna stadiet, medan mätningar på larv- eller puppstadier
var mindre vanliga, trots att exponering för neonikotinoider i bins tidiga livsstadier både kan ha direkta
och fördröjda skadliga effekter (Yang et al. 2012). Dessutom mättes sällan långsiktiga effekter av låg
exponering under en längre tid även om detta är speciellt relevant för neonikotinoider (Rondeau et al.
2014). En begränsning med att bara mäta effekterna på individnivå är att ingen hänsyn tas till eventuell
förstärkning eller kompensering för exponering av bekämpningsmedel på bisamhällesnivån. Hos
honungsbin, humlor och andra samhällsbyggande bin, är bisamhället den reproduktiva enheten, och
förluster av enskilda arbetarbin kan ibland tolereras upp till en viss nivå utan några mätbara konsekvenser
för bisamhällets överlevnad eller reproduktion (Schmid-Hempel och Heeb 1991).
Vi definierade effekter på populationsnivå som en förändring i populationsstorleken som kvarstod under
minst en komplett livscykel hos studieorganismen. Enligt denna definition fann vi inga studier som
undersökte populationseffekter, trots att flera studier indikerade att sådana effekter kan förekomma. Till
exempel har två studier nyligen visat minskad reproduktion hos jordhumlor som exponeras för
neonikotinoider under fältförhållanden (Goulson 2015, Rundlöf et al. 2015). Den senare studien visade
även på en negativ effekt på rödmurarbiets förmåga att etablera bon vid betade rapsfält. Huruvida sådana
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effekter på fortplantningen går att översätta till konsekvenser för vilda bins populationsstorlekar beror på
flera faktorer. Till exempel beror det på hur reproduktionen inom hela bipopulationen (inte bara hos de
bin som har boplatser precis bredvid betade fält) påverkas av exponeringen för neonikotinoider. Det beror
också på hur negativa effekter på fortplantningen i sin tur påverkar andra populationsreglerande faktorer,
t.ex. genom mindre konkurrens om föda och boplatser (kompensation för den negativa effekten orsakat av
insektsmedlet) eller ökade svårigheter att hitta en partner och högre grad av inavel (förstärkning av den
negativa effekten orsakat av insektsmedlet) (Roulston och Goodell 2011, Godfray et al. 2014). Möjliga
sätt att åtgärda bristen på information om populationseffekter på vilda bin är att övervaka bin under flera
säsonger i landskap med varierande användning av neonikotinoider, eller att använda sig av modellstudier
som baseras på demografisk populationsdata från experiment.

Slutsatser
Grundat på en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen drar vi slutsatsen att det trots en
avsevärd mängd forskning fortfarande finns betydande kunskapsluckor om hur neonikotinoider påverkar
bin. Studierna var inte representativa i förhållande till den mångskiftande och globala användningen av
neonikotinoider. Forskningen om påverkan på bin har inte täckt in att neonikotinoider används med
många olika appliceringsmetoder på en lång rad grödor och andra växter som en mångfald av biarter
besöker.
Laboratoriestudier var vanligast. För att kunna dra mer långtgående slutsatser om påverkan på bin i fält
från laboratoriestudier behövs det mer information om påverkan på bin av sådan exponering som sker i
fält med avseende på halter, tidpunkter och varaktighet av exponeringen. Många fältstudier undersökte
endast bins exponering för neonikotinoider genom att mäta resthalter i växter som bin besöker eller i bin,
och fler fältstudier behövs som mäter effekterna på bin av sådan exponering. I de flesta studierna mättes
effekter på honungsbin på individnivå. För att bättre förstå vilka effekter neonikotinoider har på bin,
behövs fler studier som kopplar effekter på individen till mekanismer på subindividnivå, samt till
konsekvenser för bisamhällen och populationer.
Det är viktigt att komma ihåg att en begränsning med denna litteratursammanställning är att den
baserades enbart på studier tillgängliga i Web of Science och PubMed. Ytterligare information om
effekten av neonikotinoider på bin kan finnas i publikationer utanför dessa databaser, men vi bedömer att
sammanställningen har tagit hänsyn till merparten av den vetenskapligt granskade litteraturen. Vår
sammanställning har inte heller tagit med någon information om påverkan på bin från de omfattande
riskbedömningar som genomförs vid registreringar av bekämpningsmedel.
I en internationell jämförelse finner vi att risken för effekter av neonikotinoider på bin och pollinering är
mindre i Sverige än i många andra länder. Detta beror på en mindre användning av neonikotinoider, en
striktare reglering av användningen och relativt litet beroende av grödpollinering från bin. Trots detta kan
användning av neonikotinoider kan ha skadliga effekter på bin i Sverige. I en nyligen publicerad stor
svensk fältstudie (Rundlöf et al. 2015) framstår humlor och solitärbin som särskilt känsliga för den
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exponering som sker via pollen och nektar om användning av utsäde betat med neonikotinoider åter
skulle bli aktuellt i grödor som är attraktiva för bin.
Bin i intensivt odlade jordbrukslandskap utsätts ofta för flera olika bekämpningsmedel, vilket skapar
risker för kombinationseffekter (Mullin et al. 2010). Effekten av neonikotinoider på bin kan till exempel
samverka med andra klasser av insektsmedel som pyretroider (Gill et al. 2012), bekämpningsmedel som
används mot skadegörare i bikupan (Palmer et al. 2013) eller svampmedel (Iwasa et al. 2003, Biddinger
et al. 2013), men relevansen av dessa interaktioner under fältförhållanden är oklar och ifrågasatt
(Schmuck et al. 2003, Thompson et al. 2014). Neonikotinoiderna kan också ha samverkanseffekter med
patogener hos bin (Alaux et al. 2010, Vidau et al. 2011, Pettis et al. 2012, Di Presco et al. 2013, Doublet
et al. 2014, Fauser-Misslin et al. 2014, Retschnig et al. 2014) men det är fortfarande oklart vilken
relevans detta har i fält (Retschnig et al. 2015). Både honungsbin och vilda bin hotas av samverkande
miljöfaktorer där användningen av bekämpningsmedel är en av flera faktorer (Potts et al. 2010, GonzálezVaro et al. 2013, Vanbergen et al. 2013). En överväldigande utmaning för forskningen är att särskilja
neonikotinoidernas roll i förhållande till andra möjliga hot, samt att fastställa omfattningen av eventuella
samverkanseffekter av dessa hot i fält.
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