FAKTABLAD
Miljö- och byggkontoret

Störande fåglar?
– information till fastighetsägare och verksamhetsutövare
Varje år inkommer det klagomål gällande störningar
från kajor, kråkor och skator. Främst handlar det om
klagomål gällande skrik eller träck från fåglarna
under häckningsperioden mellan 1 april och 31 juli.
Enligt lagen ansvarar fastighetsägaren för att utföra
åtgärder så att olägenhet från fåglar minimeras. Här
följer några förslag på hur man som fastighetsägare
kan förebygga problemet.

Hur fastighetsägaren kan förebygga problem
När klagomål inkommer till miljökontoret hänvisar vi
vanligen till fastighetsägaren, som enligt lagen har ansvar
för att ta hand om problem med skadedjur nära bostäder
(Miljöbalken SFS 1998:808 9 kapitlet 9 §). Vad som visat sig
ge bäst effekt är förebyggande åtgärder som försvårar för
fåglarna att häcka i ett visst område.


Minska tillgången på mat
En anledning till att fåglarna gärna slår sig ner i de större
orterna i kommunen är tillgängligheten på mat.
Matrester vid uteserveringar samt i sopor och
papperskorgar som inte tas omhand om på lämpligt sätt
bidrar till att öka trivseln hos fåglarna, och därför är det
viktigt att aktivt arbeta för att minska tillgången på mat
för fåglarna.





Se till att ha goda rutiner för avfallshanteringen.
Håll rent från matrester utomhus och knyt alltid
soppåsar med dubbelknut.
Informera och uppmana till att inte mata fåglar.
Bra förvaring av sopor. Se till att soptunnor och
papperskorgar kan stängas ordentligt med lock, och
att dessa inte står öppna.

Miljö- och bygglovskontoret kan ge råd
Då skränande fåglar är en olägenhet som inte kan anses
påverka hälsan eller välbefinnandet negativt, utreds inte
denna typ av klagomål. Det går utmärkt att vända sig till
oss för rådgivning gällande hur man kan förebygga
problem, och vem som har ansvar för att åtgärda detta. I
de flesta fallen hänvisar vi till dig som fastighetsägare.
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Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har utbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till
exempel sätta upp nät vid skorstenar som hindrar
fåglarna från att bygga bon på platsen. De tar även bort
befintliga fågelbon.
Beskär träd så att fler skott tillåts skjuta uppåt på de
grövre grenarna.
Minska trivseln genom att sätta upp fågelpiggar på tak
eller andra ytor där fåglarna gärna sitter.
Ta bort kråk- och skatbon efter häckningssäsongen.
Se över tömningsrutiner samt storleken på sopkärlen
som används vid fastigheten. Blir det ofta fullt kan
tätare intervall i soptömning alternativt större
soptunnor vara en lämplig åtgärd.
Förvara soporna inlåsta vid behov.

Kan fastighetsägaren agera under
häckningssäsongen?
Under perioden 1 juli till 30 juni är fåglarna fredade enligt
jaktlagen och under denna tid får inte heller bon eller ägg
förstöras. Fastighetsägare får dock bedriva jakt under
denna tid för att förhindra skada eller annan olägenhet.
Detta innebär att det är viktigt att du som är fastighetsägare
gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar
nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet. Mer om
detta kan du läsa om i bilaga 4, lagen om jaktförordning
(1987:905) under punkt 2 samt punkt 21.

Högsby kommun, Miljö- & byggkontoret, 579 80 Högsby.
Tfn 0491-290 00, fax 0491-204 96
kommun@hogsby.se |www.hogsby.se

