
Skyddande av biodlingar med elstängsel 

 

Inledning 
 
Årligen förorsakar björnar betydande skador på biodlingar. Björnstammen har ökat och 
nästan brett ut sig över hela landet. Björnstammen har spridit sig till områden, där biodling 
är en näringsgren eller en betydande binäring.  
 
Alla björnindivider är inte intresserade av bikupor, men vissa individer specialiserar sig på 
att dra nytta av dem som näringsobjekt. De största skadorna uppstår på våren, då 
björnarna beger sig från sina vinteriden och på höstarna då det finns rikligt med honung i 
bikuporna. Då man granskat nationellt så har de största skadorna uppstått på sådana 
områden där det finns flera som har biodling som näringsgren och där det finns rikligt med 
biodlingar samt relativt tätt.  
 
Man har prövat flera olika metoder för att skydda biodlingar, varav elstängslet har 
konstaterats vara fungerande och kostnadseffektivt. Förvisso orsakar skyddandet av 
biodlingarna betydligt med extra arbete samt kostnader för biodlaren. Odlingarnas 
belägenhet och terräng kan också orsaka utmaningar för ett elektriskt skydd. Finlands 
viltcentral har tillsammans med Finlands biodlares förbund strävat till att utveckla 
skyddsmetoderna för biodlingarna och effektivera de metoder som redan är i bruk. Jord- 
och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentrals ansökan om specialstöd för 
anskaffning av skyddsmaterial och för försöksverksamhet i förebyggande av stora 
rovdjursskador.  
 
Ett elektrifierat stängsel ger inte ett fullständigt skydd mot björnar. Skyddet beror på 
underhåll av stängslet och strömkällans skick. Också björnar är individer, varav en del är 
mycket uppfinningsrika och kan till exempel med en gren eller motsvarande slå ner 
trådarna till marken eller fälla ett dåligt uppsatt stängsel. En björn som fått en elstöt 
respekterar vanligen elstängslet.  
 
Ett elektriskt skyddsstängsel är kostnadsfritt för en näringsidkare eller binäringsidkare 
(subventionsbehörig). En subventionsbehörig odlare kan beställa direkt från leverantören 
högst 5 stängselpaket, om större mängder förhandlar man från fall till fall. Även 
hobbyodlare kan få elektriska skyddsstängsel till sin odling, om odlingen befinner sig på 
område som är skadebenäget och skyddandet är kostnadseffektivt.  
 
 
Man bör bekanta sig omsorgsfullt med bruksanvisningen som medföljer aggregatet, 
innan man tar det i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Anvisning för anläggande av skyddsstängsel 
 

 
Stängselpaketet innehåller: 
 
1 st batteri-/nätdrivet aggregat Olli 122 B eller alternativt batteri-/nätdrivet aggregat Olli 

9.07 B försedd med solpanel 
 
2 st jordningsstavar/-spett 100 cm  
 
20 st OLLI stjärnstolpar 115 cm 
 
200 m OLLI stängselband/-tråd 12 mm röd-vit 
 
1 st OLLI varningsskylt 
 
1 påse buntband 
 
1 st Super Tester Plus 
 
leverans till plats i Finland 
 
Strömkällan ingår inte i leveransen  
 
 
Allmänt: 
 
För att fungera optimalt ska elstängslet monteras omsorgsfullt, stängslets funktion ska 
testas och stängslet samt strömkällan ska underhållas tillräckligt ofta, så att växtligheten 
inte jordar stängslet och att strömkällan har en tillräcklig effekt för att ge stängslet maximal 
effekt. Det lönar sig att följa givna anvisningar för montering av stängsel.  
 



 
 
Innan uppsättningen av stängslet påbörjas bör platsen för stängslet röjas från växtlighet 
och marken utjämnas så jämnt som möjligt med omsorgsfulla förberedelser, dit hör 
utjämning av marken och borttagning av växtlighet. Behandling av underlaget för stängslet 
med växtbekämpningsmedel minskar på röjningsbehovet. Odlingarna ska helst placeras 
på en jämn plats som är öppna med fri sikt söderut, då är det lättare att sätta upp stängslet 
och man får en maximal laddningseffekt ur solpanelerna.  
 
Hörnstolparna av trä ger stängslet ”stadga”. Banden kan spännas hårt då man använder 
hörnstolpar av trä eller metall. Isolatorerna och banden ska placeras på yttersidan av 
stolparna, annars kan björnen fälla hörnstolpen och gå in i odlingen, så har också skett vid 
några ställen, men det har upphört, då banden har installerats på utsidan av stolparna och 
vid behov har man ytterligare installerat extra band i kors. 
Stjärnstolparna av plast lämpar sig också som hörnstolpar, de ska stödas med sidostöd 
eller två stolpar knytas ihop med buntbanden som medföljer stängselpaketet så blir de 
stadigare. 
 
Stolpavståndet i jämn terräng är 4 – 5 meter, i mera kuperad terräng måste man placera 
stolparna tätare och följa terrängen. 
 
Aggregatet, solpanelen, strömkällan och jordningen skall placeras på insidan av stängslet. 
Då utgör det inget hinder vid t.ex. röjning och är inte så utsatt för illdåd och förstörelse som 
orsakats av björn.  
Solpanelen ska installeras i riktning söderut på så sätt att man får den bästa 
laddningseffekten från solen. Solpanelen ska rengöras i samband med 
underhållsbesöken. Aggregatet kan placeras under solpanelen, varvid panelen fungerar 
som skydd för aggregatet. Det lönar sig att också skydda ett batteri som fungerar med 
nätström från vädrets inverkan och från direkt kontakt med marken.  



Aggregatpaketet och kuporna ska placeras minst en meter från kanten av staketet på så 
sätt, att björnen inte kommer i närheten av dem ens genom att sträcka sig över stängslet.  
 

 
 
I stängslet använder man fyra stängselband så att det nedersta bandet kommer 15 – 20 
cm från marken och de följande med 25 cm mellanrum. Stängslets höjd blir 90 - 100 cm.  
Det nedersta bandets höjd från marken är viktigt, för björnen försöker gräva sig under 
stängslet, därför får det inte finnas öppningar som ”släpper igenom björn”. Om det lämnar 
svackor/sänkor under stängslet, så kan de täppas till med extra band, som dras från det 
nedersta bandet. På motsvarande sätt kan man vid upphöjningar lyfta upp bandet med en 
bit stjärnstolpe.  
Strömmen från aggregatet måste ledas till alla fyra banden antingen med en ledning som 
kommer från aggregatet eller genom att koppla banden med ett separat band och med 
kopplingsskarv i metall. 
 
 

 
 
En grind underlättar skötseln av kuporna och underhållet av aggregatet. Grindhandtag och 
grindisolatorer ingår inte i det egentliga stängselpaketet, de måste biodlaren själv 
anskaffa. Till en grind behövs 4 st grindhandtag och 4 st grindisolatorer, kostnaden för 
dessa rör sig i nivån omkring 20 euro. Om hörnstolparna görs av trä och grinden placeras i 
ett hörn så behöver man bara en extra stolpe. Grinden kan också göras av plaststolpar på 
det sätt som förevisas på bilden. 
 



 
 
Jordningen görs med två 100 cm långa jordningstavar/-spett. Stavarna placeras omkring 
en meter från varandra nära stängslet på dess insida på ett så fuktigt ställe som möjligt. 
Stavarna ska slås helt ner i marken. Man kan få en tillräcklig jordning med en stav, men 
under en torr period ger inte en stav tillräcklig jordning. Stavarna förbinds med varandra 
med en matarledning som följer med paketet och vidare till elstängselaggregatets 
jordningsanslutning. Man kan kontrollera jordningen med en digital voltmeter, då får 
spänningens ”läckage” vara högst 0,40kV, men gärna mindre, då förbättras stängslets 
effekt.  
 
Kopplingarna ska göras med en trådskarv som kläms ihop eller med en trådkoppling som 
spänns fast med en mutter. Man bör undvika knutar, för i en knut får nödvändigtvis inte 
alla ledningar kontakt. Knutar förorsakar en bristfällig kontakt, då kan gnistor vid regn och 
blåst förorsaka att ledningen går av, och då förlorar stängslet sin effekt.  
 



 
 
Med ett omsorgsfullt monterat stängsel får man med OLLI 122 B och Olli 9.07 B 
aggregaten en tillräcklig effekt för att hålla en björn på utsidan av stängslet. Stängslets 
spänning borde vara 4000 – 9000V. Spänningen i tråden ska kontrolleras med en mätare. 
OLLI 9.07 B används med högre spänning.  
 
 

 
 
I samband med grinden eller i närheten av gångpassagen bör man placera en 
varningsskylt som varnar för elstängslet, så att ingen går och rör ledningarna i misstag. 
Det lönar sig att fästa skylten i det översta bandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Underhåll av staketet: 
 
Avlägsna sådan växtlighet som kan jorda, tillräckligt ofta under stängslet, så att det inte 
minskar på den utgående spänningen.  
 
Rengör solpanelens yta med t.ex. en mjuk trasa i samband med underhållsbesöket. 
 
Kontrollera stängslets spänning med en mätare, samt strömkällans laddning. Vid mulet 
väder och under hösten räcker nödvändigtvis inte solpanelens laddningseffekt för att hålla 
strömkällans laddning tillräckligt hög, då måste man ladda batteriet med nätström. 
 
Spänn band/trådar som blivit lösa.  
 
Förvara solpanelen, aggregatet och batteriet över vintern inomhus och ladda batteriet fullt 
till vintern, så att det inte fryser.  
Det lönar sig att lämna kvar stängselstolparna och banden på plats över vintern för på 
våren då snön smultit är marken ofta frusen och att sätta upp plaststolpar i den frusna 
marken lyckas inte särskilt väl.  
 
Då skador orsakade av björn inträffar ta kontakt med den kommuns lantbruksmyndighet 
där skadan skett, därifrån får du anvisningar om hur du ansöker om rovdjurskadeersätt-
ning. 
 


