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Rapport om björnen W9705 Björe. 
 
Sven Brunberg ,  Sture Nordlund  och  Finn Sandegren.                                                                  1998-02-28 
  
Inledning 
Björe var en björn som uppträdde väldigt oskyggt. Hans närvaro i bebyggelse skapade 
konflikter. Vissa tyckte att det var trevligt med en björn inpå husknutarna, medan andra 
ogillade situationen. Efter hand som hösten framskred blev opinionen mot björnen allt 
starkare, När grödor, bär och frukter mognade i trädgårdarna uppehöll han sig ofta i dessa, 
vilket medförde många konfrontationer med människor. Det rörde sig t ex om människor som 
kom cyklande efter byvägen eller om sådana som omedvetet var nära att kollidera med honom 
bakom en husknut. Björnen drog också till sig ett stort antal nyfikna. Situationen förvärrades 
efter hand. Polisen ansökte om tillstånd hos Naturvårdsverket att avliva björnen med stöd av 9 
§ i jaktlagen Ansökan beviljades, och den 4 oktober 1997 verkställdes avlivningen. 
Denna händelse utspelades i trakten av Edsbyn, som är ett större samhälle i sydvästra 
Hälsingland med  cirka 5000 invånare. Det finns många små jordbruk i byarna runt Edsbyn. 
 
Bakgrund 
En femårig märkt björnhona, Barka födde under vintern 95/96 sina första två ungar (hanar) i 
ett ide vid Loftsjön 13 km NV Edsbyn. Barka är försedd med ett sändarhalsband vilket gör det 
möjligt att följa henne med hjälp av pejlingsutrustning. Hon pejlades minst en gång i veckan. 
På det viset kan vi kartlägga hennes rörelsemönster. Ungarna försågs med sändare i april 
1997, de fick namnen Bamse och Björe, och därefter kunde vi följa dem var för sig. 
 
Metodik 
Rapporten är baserad dels på pejlingar av alla tre björnarna i familjen, dels på Sture Nordlunds 
uppföljning av rapporter och berättelser från allmänheten. Till grund ligger också polisens 
rapporter om Björe och skrämselövningarna de gjorde. Björe har tidvis pejlats dagligen. 
Björnprojektets personal har inte jobbat aktivt med att skrämma björnarna, men har hjälpt vid 
skrämselövningar och i några fall bistått husägare som velat få björnen av gården. Björe har 
inte följts intensivt på det sätt björnen Koska följdes under försommaren -96.  
 
Händelseutveckling 
1996 var Björe årsunge och gick tillsammans med modern Barka och brodern Bamse hela 
året. 
*  Barka lämnade sitt ide med ungarna 960428. 
*  Fjorton dagar senare observeras björnfamiljen i Pålsbo 5 km V Edsbyn. Där hittar 
 de två kadaver från nötkreatur. De uppehåller sig några dygn vid dessa kadaver.  
*  I slutet av maj hittar de en annan dumpningsplats för nötkreatur, vid Fullsborn 8 km 
 NV Edsbyn. Här stannar björnfamiljen i tre dygn.  
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* I början av juni hittar de två nötkadaver, i Rävaberg endast 2 km V Edsbyn. Här är 
 björnarna i fyra dygn. 
Björnfamiljen var i närheten av bebyggelse fram till början av augusti. När bären mognade 
flyttade dom ca. 10 km norrut. De uppehöll sig i skogen hela hösten, med undantag av ett par 
turer söderut mot Edsbyn. Björnfamiljen observerades av jägare många gånger under hösten. 
Vid ett tillfälle var Barka nära att bita en stövare i hundägarens åsyn. Björnarna observeras 
också på älgslaktrester i slutet av oktober. De lade sig i ide 961109, vid Våsbo cirka 14 km N 
Edsbyn. 
 
 
 
 
Här följer några händelser under 1997. Barka är nu 6 år och Björe och Bamse fjolårsungar. 
* 3 april lämnar björnarna idet 
* 10 april observeras björnfamiljen 200 m från en fårbesättning i Lövbergs. 4 km N Edsbyn 
* 11 april är björnarna vid en slaktgrop i Roteberg, 3 km N Edsbyn. 
* 17 april förses ungarna med egna sändare och Barka får en ny. De är vid dumpningsplatsen 
 för nötkreatur vid Fullsborn 8 km NV Edsbyn. 
*  8-12 maj uppehåller sig björnfamiljen mestadels vid slaktgropen i Roteberg 
*  8 juni är sista pejlingen när Barka är tillsammans med ungarna, vid Storberget 20 km NV 
 Edsbyn. 
* 12-14 juni är Björe och Bamse åter vid dumpningsplatsen i Fullsborn. 
* 15 juni kl 20.00 går båda björnarna in på en gård i Kyan, 5 km NV Edsbyn. Det är maten 
 vid en rävfälla som hägrar. 8 personer avlägsnas från platsen. 
* 15 juni kl 23.00 har björnarna flyttat 1 km SO till en ny gård, här är det grismat som 
 lockar. 
* 17 juni  är björnarna i närheten av slaktgropen i Roteberg. 50 personer är åskådare 
 avståndet till björnarna är 10 m. Polis kommer och skingrar folket. 
*  18 juni är björnarna vid en ny slaktgrop i Roteberg, den ligger bara 150 m från bebyggelse. 
 Ovannämnda slaktgrop har täckts. 
* 19-25 juni uppehåller sig björnarna mest runt slaktgropen, men är även in på andra gårdar 
 och förstör bl.a. ett potatisland. Det är mycket biltrafik i området, många vill se björnarna. 
* 29 juni skiljs ungarna från varandra, Bamse vandrar norrut. Björe blir kvar i området och 
 observeras ofta närmaste tiden. Han går på åkrar och betar gräs, besöker även komposter. 
* 8-10 juli är björnarna tillsammans vid slaktgropen. 
* 14 juli är Björe åter ensam. Han går genom en hage med kor i Kyan 4 km NV Edsbyn, 
 Sedan fortsätter han  in på en gård där en 4 år gammal flicka sitter på trappen. Björe går tre 
 meter från flickan. Polis kontaktas, de jagar bort Björe med hjälp av hund. Det visar sig 
 senare att han även passerat en barnvagn med en 3 mån baby i.  
* 16-20 juli uppehåller sig Björe mycket i bebyggelse, bl.a. härjar han i potatis- och 
 jordgubbsland.  
*  21 juli konfronteras Björe med en kvinna i ett potatisland i Roteberg. Polisen kontaktas 
 som kommer och skrämmer bort björnen med hjälp av hund. 
*  22 juli är Björe inne i en grishage i Roteberg. Han hoppar och leker med smågrisarna innan 
 han jagas därifrån. Två timmar senare dyker han upp vid en fiskdamm som han nästan 
 förstör. 
* 24 juli var Björe i Roteberg intill bebyggelse. Polisen beslutar om att skjuta gummikulor 
 mot björnen för att få honom från bebyggelse, vilket också görs. Han flyttar då 3,5 km till 
 en sommarstuga vid Nyasen. När sommarstugeägaren badar får han sällskap av Björe, han 
 jagar då iväg Björe. 
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*  25-26 juli är han åter vid slaktgropen i Roteberg. 
* 28-31 juli uppehåller han sig i närheten av Lillbo 2 km SV Edsbyn, även här besöker han 
 olika gårdar. 
* 7 aug. är Björe åter vid slaktgropen i Roteberg, den fylls på med kadaver hela tiden. Polis 
 skjuter en gummikula på honom och han flyr 600-700 m. 
* 8-10 aug. uppehåller sig Björe mestadels runt slaktgropen i Roteberg. 
* 16 aug -12 sept är Björe och Bamse tillsammans, de är i skogen 6-10 km N Edsbyn. 
* 13 sept  Nu förvärras situationen. Björe är tillbaka ensam. I Ullungsfors 2,5 km NV 
 Edsbyn river han sönder en kompost samt äter äpplen. Polis tillkallas och gummikula 
 skjuts mot Björe, det följs upp med hundar. 20 min efter avslutad störning är Björe tillbaka 
 på samma gård. 
* 14 sept är Björe fortfarande kvar på ovannämnda gård. Polis skjuter ännu en gummikula 
 och två hundar släpps på Björe. Han skräms iväg 2 km. 
* 15 sept är Björe på en annan gård och äter äpplen, det är i Timsbo 6 km NV Edsbyn. 
* 16 sept-1 okt. Situationen förvärras ytterligare. Björe blir allt fräckare och har ingen rädsla 
 för folk. Han uppehåller sig varje morgon och kväll inne i bebyggelsen. Han går in i 
 villaområden och även vid minst ett tillfälle var han in i centrala Edsbyn. 
* 2 okt är Björe i Ullungsfors vid en bondgård där han tidigare förstört ensilagesäckar. Polis, 
 hundar och personal från björnprojektet är på plats, målsättningen är att få Björe långt 
 norrut upp på skogen. Polis skjuter här två gummikulor på honom, sedan släpps två 
 hundar. Från början går övningen bra, men när Björe har kommit 5 km ”hemifrån” vänder 
 han trots hundar och folk i hasorna. Övningen avbryts efter 9 timmar, då är Björe tillbaka 
 där han påsköts med gummikulor. 
*  3 okt tas beslut om avlivning. 
*  4 okt avlivas Björe mellan Roteberg och Knåda 2 km NO Edsbyn.   
 
 
 
Sammanfattning 
Området som björnarna vistats i består mest  av skogsmark. I dalgångarna runt Edsbyn är det  
många små jordbruk utspridda. Av gammal tradition dumpas döda nötkreatur på skogen. 
Någon bonde har egen slaktgrop. 
Barka, modern till Bamse och Björe har tidigare år uppehållit sig i området, dock ej så nära 
Edsbyn. Hon har observerats av många jägare på trakten, vid några tillfällen på älgkadaver. 
Barka kan inte betecknas som någon ”problembjörn”, även om hon varit nära bebyggelse 
innan hon fick ungar. 
När Barka lämnade idet med årsungar 1996 vandrade de söderut, mot bebyggelse. Snart fann 
de kadaver. Vid minst tre tillfällen försommaren 1996 uppehöll sig björnarna vid dumpade 
nötkreaturskadaver. Sensommaren och hösten tillbringade björnarna i skogen ca. 15 km N 
Edsbyn. 
Samma händelseutveckling blev det våren 1997. Redan fjorton dagar efter ideslämnandet 
uppehöll de sig vid dumpade djurkroppar. Björnfamiljen var också vid en slaktgrop vid flera 
tillfällen innan Barka lämnade ungarna. Fram tills dess var björnarna försiktiga och väckte 
liten uppmärksamhet. 
När ungarna blev ensamma uppträdde de mer oförsiktigt,  Björe var på gränsen till tam. De 
började gå in på gårdar trots att det var ljust ute och folk i närheten. Vid ett tillfälle jagades 
båda bort från en gård. Björe återvände omedelbart till gården, medan Bamse var utom 
synhåll. Det är hela tiden Björe som är mest orädd. 
Sedan Bamse och Björe skilts från varandra förvärras situationen runt Björe. Bamse flyttar 
norrut och håller sig på skogen, det är ingen som ser honom längre. 



 
4

Björe tappar helt respekt för människor. Han är i potatisland tillsammans med folk, på 
gräsmattor där barn leker o.s.v. Han uppträder aldrig aggressivt och visar inga tecken på att 
freda den mat han hittar. Jagas han bort från en gård dyker han upp vid nästa. Han hittar mat 
överallt. I de trädgårdar där han observerats har han ätit potatis, vinbär, krusbär och äpplen 
samt raserat komposter. Han har även förstört äppelträd i försöken att ta frukten ur träden. 
Björe visade inget intresse för att döda tamboskap, trots att han passerat platser där får håller 
till, gått genom kohagar och lekt med smågrisar.  
När Björe försågs med sändare i april vägde han 34 kg. Vid avlivningen sex månader senare 
vägde han 102 kg, en viktökning på 300 %. Denna onormalt stora ökning tyder på att han haft 
obegränsad tillgång på mat. 
 
Slutsats   
Problem 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 antalet björnar ökat kraftigt i många områden, vilket 
lett till att björnar i större utsträckning vistas i närheten av bebyggelse. 
Denna rapport visar hur det kan gå om ingen tar ansvar för björnar som dyker upp i 
bebyggelse och om inte effektiva skrämselåtgärder sätts in i ett tidigt skede. Den allra 
viktigaste åtgärden för att slippa problembjörnar i framtiden är naturligtvis att undvika att 
lägga ut föda i närheten av bebyggelse. Det har visat sig effektivt att hägna in gröda med 
elstängsel. Det är viktigt att björnar inte i något sammanhang skall associera människolukt 
med föda, vilket kan öka sannolikheten att björnar skadar människor. 
Björnar har lätt för att lära, denna rapport är ett klart bevis på detta. Vidare visar den hur stor 
skillnad det är mellan individer. Bamse, den mest rädda ungen har inte visat några tecken på 
att skapa konflikter sedan han skilts från Björe, trots att de haft samma uppväxtförhållanden. 
För att inte alla björnar som kommer in i bebyggelse skall gå samma öde till mötes som Björe, 
är det viktigt att det finns kunniga personer med erforderliga tillstånd som snabbt kan vidta 
effektiva skrämselåtgärder, så att björnar återfår sin naturliga skygghet.  
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