
Förhindra klövvilt som älg, rådjur och vildsvin i tätorten 

För att förhindra att vilda djur kommer in i samhället kan du undvika att göra foder tillgängligt till 
viltet. Det rör sig exempelvis om fågelbord och annan utfodring. 

Klövvilt i och anslutning till tätorten söker sig gärna till villatomter och allmänningar om foder av olika 
typer finns lättillgängligt. Om djur matas exempelvis under vintern lär dessa sig var det finns mat och 
mister sin naturliga skygghet för människor. Det kan leda till att djuren kommer tillbaka under övrig 
del av året och äter vårlökar, grönsaker och annat som odlas. Utöver detta ökar naturligtvis risken för 
viltolyckor och andra oönskade kontakter.  Djuren kan i extrema fall bli aggressiva mot människor. 

Djur söker sig ofta till platser där människor lever och verkar för att få skydd, boplatser och 
framförallt föda. Djurens primära behov består av skydd, skyl, mat och vatten. Djuren söker sig till 
platser där dessa behov lättast kan uppnås.  

Egna handlingar påverkar andra 

I tätbebyggda områden är det extra viktigt att tänka på hur de egna handlingarna kan påverka de 
som bor i ens närhet. Det finns mycket som den enskilda fastighetsägaren kan göra för att hålla djur 
borta från tomten eller bostadsområdet. 

Konkreta åtgärder: 

• Släng fallfrukt på återvinningsstationen. 
• Överdriv inte matningen om du har ett fågelbord. Maten lockar till sig älg, rådjur, vildsvin, 

kråkfåglar, duvor och även råttor. 
• Håll komposten täckt eller undvik att exponera köksavfall på tomten. Egen kompostering av 

köksavfall ska normalt anmälas till miljökontoret. 
• Genom kontinuerlig störning får du ofta djuren att flytta. 
• Om djur matas under vintern lär de sig var det finns mat och mister sin naturliga skygghet för 

människor. Det kan leda till att djuren kommer tillbaka under övrig del av året och äter 
vårlökar, grönsaker och annat som odlas. 

Olägenhet för människors hälsa 
Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 
kan påverka hälsan. Vilda djur eller fåglar på tomten som stör är fastighetsägarens ansvar. 

 


