Vad kan fastighetsägare göra under
häckningssäsongen?
I första hand hänvisar vi till att förhindra störningar genom att arbeta
långsiktigt och förebyggande. Enligt jaktlagen och
jaktförordningen är t.ex. fiskmåsar fredade under
perioden 1 mars-10 augusti. Fredningen gäller även
fåglarnas ägg och deras bon.
Fastighetsägare har dock möjlighet att flytta bo samt ägg eller ungar
under perioden 1 juli-30 juni trots bestämmelserna om fredning, om
allvarlig skada eller olägenhet orsakas av att en fågel byggt bo i ett hus
eller en gård (Jaktförordning (1987:905) bilaga 4 punkt 16).
Det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av
olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att
åtgärda problemet.
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STÖRANDE FÅGLAR
I STADSMILJÖ

Tips och råd till fastighetsägare

Snart är det dags för fåglar att sätta bo och få ungar. Fåglar som
måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kustkommun som
Kungälv men deras läten kan upplevas som mycket störande.
Kommunen får många klagomål från människor som blir störda
av fåglar som måsar, kråkor och duvor, särskilt under häckning.
Människor upplever att fåglarna väsnas mycket.
Deras spillning smutsar ner på allmänna platser,
uteserveringar, fasader och balkonger. Många
upplever också obehag när det samlas en stor
mängd fåglar. Speciellt när dessa blir närgångna
och kanske också aggressiva. Problemet brukar
vara som störst under häckningsperioden mellan
mars och juni då fåglarna hävdar sina revir. Måsar
kan då också gå till attack när de bevakar sina bon
och ungar.

Förebyggande åtgärder
Stadsmiljön är gynnsam för fåglar. De miljöer
vi har skapat innebär lätt tillgänglig mat och
tillgång till bra boplatser. Det bästa sättet att
bli av med problemet är att göra platserna
oattraktiva för fåglarna att vistas på.
Förebyggande åtgärder måste upprepas varje
år och vid rätt tidpunkt för att bli effektiva.

Här följer några tips på förebyggande åtgärder:
•

Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med
skadedjursbekämpning för att få hjälp med att säkra din fastighet mot
fåglar. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att
kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar
fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga fågelbon.

•

Var noggrann med avfallshantering. Håll soptunnor, komposter och
papperskorgar stängda och städa regelbundet av platser där matrester
kan förekomma.

•

Informera de boende i fastigheten att matning av småfåglar kan leda till
att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.

•

Ta bort fågelbon från tak och hängrännor

•

Sätt upp roterande, störande skyltar eller liknande

Fastighetsägarens ansvar
Det är enligt Miljöbalken (9 kapitlet 9§)
fastighetsägarens ansvar att upptäcka och lösa problem
med skadedjur nära bostäder. Du som fastighetsägare
har därför huvudansvaret för att lösa problem med
störande fåglar.
Du bör skapa en miljö som inte i onödan lockar till sig
fåglar eller skadedjur. Att skjuta fåglar är ingen
långsiktig lösning. Nya fåglar flyttar snart in igen så
länge den gynnsamma omgivningen finns kvar. Det är
bättre att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera
misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar
kommer fåglarna självmant att söka sig bort.

