Mata inte björnar!
Mer information
• Björnmöten – Vad jägaren bör känna till om
björn vid jakt på älg, småvilt och björn

Den som lockar björnar med mat nära sin tomt kan
få problem framöver med besökande björnar som
letar mer föda. Björnar gillar till exempel slaktrester, matrester och avfall. Tänk björn!

Leva med björn (3 skrifter)
• Att bo i björnområden
• Friluftsliv i björnområden
• Biodling i björnområden
Björnar som matats har dödat både tamdjur och
människor, inte i Sverige men i andra länder där
det finns vilda björnar. I Sverige har två personer
dött efter angrepp av björn. De flesta som angripits
av björn i Sverige är jägare, ofta under älgjakten
sent på hösten när björnarna är på väg i ide.
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Kontakta rovdjurshandläggare
på länsstyrelsen
Om du trots allt skulle få problem med alltför
närgångna eller oskygga björnar, tveka inte att
ringa till länsstyrelsen. Där finns rovdjurshandläggare som kan hjälpa dig, både med råd om
olika förebyggande åtgärder, som elstängsel kring
fårhagar och bikupor med mera, och med att
skrämma bort nyfikna björnar. Om inget av detta
hjälper kan länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på björnen.

Framtagen av Viltskadecenter
Beställningar: inga.angsteg@ekol.slu.se
Tel: 0581-920 70

Länkar till mer björninfo
• www.naturvardsverket.se/rovdjur
• Länsstyrelserna, www.lst.se
• Svenska Jägareförbundet www.jagareforbundet.se
• Svenska Rovdjursföreningen, www.rovdjur.se
• www.svensklantbrukstjanst.se
Naturvårdsverket,
106 48 Stockholm, 08-698 10 00,
registrator@naturvardsverket.se

Mata aldrig björnar!
Tänk björn!

www.naturvardsverket.se

www.lst.se
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Framtagen av Svenska Jägareförbundet och
Naturvårdsverket
Beställningar: natur@cm.se; 08-505 933 40

Våren och försommaren är den tid på året
när björnar kan vara synliga nära bebyggelse.
De kan leta efter föda eller bara spirande
gräs att beta. Tänk björn och lämna inte
något som kan lukta ”björnmat” i närheten
av ditt hus.
Varje vår lämnar björnarna sina iden efter sin
långa vintersömn. Äldre björnar är erfarna och
vet var de kan hitta mat – de letar oftast upp
myrstackar, stubbar och kadaver. Men yngre
björnar är mera vilsna.
Björnar kan äta nästan vad som helst. Så det är
inte underligt att björnar tidigt på våren ibland
går nära bebyggelse för att hitta spirande gräs på
gräsmattor eller vallar.
Så länge björnarna bara äter gräs och är skygga
för människor, orsakar de sällan några bekymmer. Men om de hittar
mat närmare husen,
som fallfrukt, djurmat,
slaktrester eller matavfall, kommer de
gärna tillbaka gång på
gång efter mer. Och
det är just björnar som
vänjer sig vid att vara
nära människor som
riskerar att utvecklas
till ”problembjörnar”.
De flesta problem
med närgångna
björnar behöver aldrig
uppstå – om du
”tänker björn”!

Fem goda råd för dig som bor i björntrakter:

1

Se till att ingenting i närheten av ditt hus
luktar björnmat
Björnar har mycket gott luktsinne och fenomenalt matminne! Hittar de mat en enda gång på
ett ställe, kommer de tillbaka för att äta igen.
Städa bort allting som björnar kan lockas av:
Gammal fallfrukt, hund- och kattmat, annat
djurfoder, fågelfrön och talgbollar, alla slags
matrester, slaktavfall och gamla hudar. Lägg inte
kött- och fiskrester i öppen kompost. Ställ soptunnan björnsäkert, helst bakom lås och bom.
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Gör dig av med slaktrester
Regeln är att allt slaktavfall från tamdjur ska
köras till en destrueringsanläggning.
Om du slaktar hemma på gården och har så
långt till en sådan anläggning att du har fått
dispens från regeln, gräv ner slaktresterna minst
3 kilometer från bebyggelse. Vänd dig till din
kommun eller till Svensk Lantbrukstjänst om du
vill veta mera.
Slaktrester från vilt är ett kapitel för sig. Resterna från urtagningen får lämnas kvar i skogen.
Men i björntrakter bör du se till att övriga
slaktrester som ben, skalle med mera inte lämnas
nära vägar, stigar eller bebyggelse. Gör inga stora
benhögar utan gräv hellre ner eller lämna till
destruktion.

3

Mata aldrig björnar
Det är tyvärr inte ovanligt att människor
som bor i björntrakter lägger ut mat, slaktrester
eller annat, för att locka vilda djur. En del gör
det kanske av omtanke, andra för att kunna
fotografera djuren, och en del för att lättare

kunna skjuta dem vid jakten. Det är inte tillåtet
att jaga björn vid åtel.
All mat som läggs ut i björntrakter kan locka
björnar. Genom att man ”matar in” björnen blir
den van vid mänsklig närvaro och riskerar att
utvecklas till en ”problembjörn”. Det hjälper
inte om maten ligger någon kilometer in i skogen
– det avgörande är att man vänjer björnar vid att
mat och människolukt hänger ihop. Säkrast är
att aldrig lägga ut någonting som björnar vill ha!
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Vänj inte björnar vid människor
När björnar hittar något att äta i närheten av en väg, lockar det ofta folk från när och
fjärran som åker dit för att få se björnarna. Det
är ju spännande att se vilda djur! Men gå aldrig
ur bilen i närheten av björnar! För varje gång
björnarna ser och känner lukten av oss människor, förlorar de lite av sin skygghet för oss.
Dessutom finns det alltid en risk att björnen kan
bli stressad och anfalla – och den är snabbare än
du tror! Det händer också att människor lägger
ut mer mat åt björnarna på de här platserna, för
att lättare kunna se dem på nära håll.

