Grävlingar
Grävlingen finns i så gott som hela Sverige. Grävlingen finns i löv- och
blandskogar, snårlandskap, trädgårdar och parker. Den är skygg och
attackerar inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad.
Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten.
Grävlingen sover under vintern. Vilotiden bestäms av klimat och väder. Det är ingen
riktig vinterdvala, som för björnen. Grävlingen lämnar dock sällan grytet, utan lever
på det stora fettlager som den byggt upp under hösten. Grävlingen är allätare. Den tar
djur, insekter, grodor, smågnagare, ägg, as, rötter, lökar, frukt och bär. Den gillar
daggmask och trivs därför i lövskogar och övergivna jordbruksmarker, speciellt
under våren. Senare på sommaren och hösten äter den säd och mycket bär, men
tillbringar mycket tid i skogar och på hyggen.
Du bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under en husgrund på tomten. Den
skickliga grävaren kan bygga stora gryt. Försök så snart du sett att den försöker ta sig
in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra
mänskliga dofter där den gräver. Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det
måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt tillämpas. Den allmänna
jakttiden på grävling är från 1 augusti till 15 februari. Tänk alltid på risken att om
man fångar en hona och inte får tag på alla ungar kan ungarna bli kvar under huset.
Vanligen fångas grävlingen i fälla vid skyddsjakt. Grävlingen bör avlivas på plats efter
fångsten. Djuret får inte flyttas till annan plats, förutom kortare sträckor för att
avlivas.

Hur blir man av med grävlingar?
Markera revir! Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs
tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
För oljud! Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. Har du en
sommarstuga som du lämnar för sommaren, kan du till exempel lämna en radio på
timer. Tänk bara på att inte störa grannarna med radioljudet.

Vad gör kommunen?
Vi utför ingen skyddsjakt på grävlingar, utan ger bara de råd vi kan när frågan
uppkommer. Grävlingar är inga skadedjur och är ingen olägenhet för människors
hälsa. Det är alltså upp till den enskilda fastighetsägaren att freda sig och sin tomt på
de sätt som är tillåtna.

