
 
Rapport ang. arbetet med björnhonan Koska och hennes ungar. 
 
 
Bakgrund 
 
Björnhonan Koska föddes 1991 i trakten av Noppikoski, 4 mil norr om Orsa. 
Eftersom hon är dotter till en annan märkt hona (Noppihonan), har Skandinaviska 
Björnprojektet följt henne sedan födseln. Koska var en av tre ungar. Hennes syskon 
har vandrat till trakten av Falun respektive Edsbyn. Koska fick sina första två ungar 
1995. Fram till dess hade hon uppehållit sig i trakten av Noppikoski. 
Vid immobiliseringarna  våren 1996 försågs endast ett fåtal 1-årigar med 
radiosändare. Koskas ungar blev tyvärr endast individmärkta. Omkring 20 maj 
vandrade hon söderut till  byn Hansjö, 3 km norr om Orsa där hon hittade ett kadaver 
vid en väg. Efter en kort tid var det allmänt känt att en björnhona med två ungar 
uppehöll sig vid byn. Människor åkte dit för att få se björnarna, och många började 
mata dem trots att det förekom starka negativa reaktioner på björnarnas närhet till 
människor och bebyggelse. Utfodringen gjorde att björnarna successivt förlorade sin 
rädsla för människor. Då beslutade Dalarnas rovwiltgrupp och polisen i samråd med 
björnprojektet att man skulle försöka skrämma bort björnarna från bebyggelsen. 
Arbetet skulle dokumenteras, så man i framtiden kunde dra nytta av erfarenheterna. 
Det är viktigt att poängtera att björnarna i högsta grad är individer med mycket 
varierande beteende. Denna rapport handlar om en björn som har gett oss värdefulla 
erfarenheter. För att få en översikt över de reaktioner som kan förväntas vid olika 
typer av insatser behöver vi erfarenhet från flera olika individer. 
 
 
Metoder och dess effekter 
 
Koska och hennes ungar följdes intensivt under perioden 24/5 - 30/6. Detta gav 
tillfälle att genomföra olika insatser för att skrämma dem. Skrämselmetoderna kan 
delas in i fyra olika kategorier. 
 
Hund som skrämselmetod 
Vid ett tillfälle har löshundar (2 st) använts för att försöka avlägsna Koska från 
problemområdet. När det var fast ståndskall gick personalen högljutt närmare, varpå 
björnarna omedelbart flyttade sig. Ett uppenbart problem är om det rör sig om en 
hona med årsungar. Honan kan då jaga upp ungarna i ett träd, vilket kan leda till 
allvarliga förvecklingar om människor närmar sig och honan försöker skydda 
ungarna. Vid ett annat tillfälle användes spårhund i band. Spårningen fungerade bra 
och björnarna gick undan. 
 
Bil som skrämselmetod 
Vid några tillfällen när björnarna var på väg in i byar eller plundrade soptunnor har bil 
i kombination med rop och stenkastning använts som skrämselåtgärd. Detta var 
akuta insatser som gjordes därför att andra åtgärder inte var praktiskt genomförbara. 
Björnarnas reaktion var svaga eller uteblev helt. Bilen som sådan tycks inte ha haft 
någon skrämseleffekt eftersom björnarna bara rundade den och till och med kunde 
kosta på sig att undersöka den närmare. Rop och stenkastning gav möjligen en viss 
tillfällig effekt. 



Elstängsel som skrämselmetod 
Vid två tillfällen kom Koska och ungarna i kontakt med elstängsel. Första gången var 
det en grishage som var inhägnad med eltråd. En av ungarna gick mot trådarna, fick 
en ordentlig stöt och skrek. Detta resulterade i att hela familjen rusade iväg ca 50 m, 
men åter närmade sig efter endast ett par minuter. Nu gick Koska fram till trådarna 
och fick en stöt. Även hon skrek till varpå hela familjen åter sprang ca 50 m bort. 
Dom återvände inte till grishagen, men tillbringade de närmaste timmarna vid en 
kompost strax intill. Andra gången som björnarna kom i kontakt med elstängsel var 
på samma gård, denna gång vid grismat som hägnats in av projektets personal för 
att hålla björnarna borta. En av ungarna gick mot trådarna, varvid dessa revs ned. 
Ungen fick då flera stötar och började skrika. Familjen sprang iväg ca 40 m, men det 
tog bara 30 sekunder innan Koska återvände ensam, medan ungen som haft kontakt 
med trådarna fortfarande skrek. När Koska kom fram till trådarna sköts en 
gummikula som träffade hennes vänstra lår, varvid hela familjen försvann in i skogen 
(se nedan).  
 
Gummikulor / gummihagel som skrämselmetod 
Vid två tillfällen besköts Koska med gummikulor och två gånger med gummihagel. 
Alla beskjutningarna resulterade i kraftiga reaktioner då hela familjen omedelbart 
flydde. Vi de två första beskjutningarna flydde björnarna 600 m respektive 750 m. Vid 
tredje beskjutningen flydde familjen först 30 m, då den besköts ytterligare en gång, 
varefter den flydde 1 km. 
Olika typer av knall- och ljusprojektiler kan vara effektiva skrämselredskap som bör 
testas i framtiden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Problemet med björnar i och i närheten av bebyggelse kan oftast relateras till 
förekomst av föda och avsaknad av förföljelse vilket kan leda till att människor och 
bebyggelse ger björnarna positiva associationer. På senare år har både antalet 
björnar och åtlar ökat kraftigt i många områden, vilket lett till att björnar i större 
utsträckning än förut vistas i närheten av bebyggelse. 
 
Vi måste se på det arbete som beskrivs i rapporten som ett första försök att komma 
fram till hur problembjörnar bör hanteras i framtiden. Koska och hennes ungar 
utnyttjade i stor utsträckning kadaver, komposter och soptunnor. Situationen 
förvärrades av att en del personer kastade ut mat till björnfamiljen. 
 
Den allra viktigaste åtgärden för att slippa problembjörnar i framtiden är naturligtvis 
att om möjligt undvika tillgänglig föda (åtlar för björn, räv och örn, 
köksavfallskomposter, soptunnor mm) i närheten av bebyggelse. Björnåtlar bör 
kanske undvikas generellt, för att björnar inte i något sammanhang skall associera 
människolukt med föda, vilket kan öka sannolikheten att björnar skadar eller dödar 
människor.  
 
Vårt arbete med Koska har gett många erfarenheter. Det viktigaste är att oavsett 
vilken skrämselmetod som användes försvann björnarna endast tillfälligt från platsen, 
vilket gav möjlighet att städa bort den mat dom var intresserad av. När björnarna 
sedan återvänder är det viktigt att all mat är borta, så dom inte på nytt stannar på 



platsen. Om det inte går att ta bort det som björnarna är intresserade av t.ex. 
bikupor, verkar elstängsel vara en effektiv metod. 
 
Gummikulor/gummihagel tycks skrämma björnar effektivt. En björn som blir 
attackerad av människor reagerar oftast med att fly. Det finns emellertid en risk att 
den försvarar sig och anfaller angriparen. Detta måste tas med i beräkningen vid 
användande av gummikulor / gummihagel eftersom skjutavståndet är maximalt 20 m, 
varför skytten måste befinna sig i skydd. Det finns vissa risker för både björn och 
skytt vid användandet av gummikulor/gummihagel eller andra skrämselvapen. 
Personer som sysslar med detta bör därför utbildas. 
 
Under den månad som arbetet med Koska pågick gjordes således flera försök att 
med olika metoder skrämma iväg familjen. Efter det sista försöket (22/6), då Koska 
besköts med en gummikula, har björnarna inte ställt till några problem. Dom försvann 
emellertid inte från trakten utan uppehöll sig i skogarna runt byarna i området. 
Projektet förlorade tyvärr kontakten med ungarna i mitten av juli då Koska 
separerade från dem i samband med brunsten. I efterhand inser man att det hade 
varit värdefullt om ungarna märkts med radiosändare för att kunna följa deras 
reaktioner på människor och bebyggelse i framtiden. Koska har sedan sista 
störningen rört sig över området Orsa-Mora-Vikarbyn-Furudal. Under senare delen 
av hösten var hon stationär öster om Orsa, där hon även gick i ide. 
 
Björnar har lätt för att lära. När problem uppstår är det därför viktigt att det finns 
utbildade personer som omedelbart kan vidta så effektiva åtgärder att björnen(arna) 
återfår sin naturliga skygghet. Detta var tyvärr inte möjligt i det här fallet eftersom 
t.ex. tillståndet att använda gummikulor dröjde alldeles för länge. 
 
 
Ansvariga för arbetet i fält har varit Sven Brunberg, Conny Björklund samt Anna 
Jansson. 
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