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N�mndrktlinje f�r hantering av klagom�l p� kajor och 
andra f�glar 

Rrni 

Milj�n�mnden �stra Skaraborg beslutar anta f�ljande n�rnndriktlinje: 

1. Milj�n�mnden �stra Skaraborg g�r bed�mningen att f�glar normalt sett 
inte utg�r n�gon ol�genhet f�r m�nniskors h�lsa i milj�balkens mening. 

2. Milj�n�mnden f�respr�kar f�rebyggande �tg�rder f�r att f�rsv�ra f�r kajor 
och andra f�glar att bygga bo eller uppeh�lla sig. 

Yrkanden 

Torbj�rn Bergman (M) yrkar att �rendet utg�r. 

Anita L�fgren (S) m fl. yrkar att n�mnden beslutar enligt f�rvaltningens f�rslag. 

Ordf�randen st�ller yrkandena mot varandra och finner att n�mnden beslutar 
enligt f�rvaltningens f�rslag. 

Reservation 

Torbj�rn Bergman (M) reserverar sig mot beslutet. 

Motivering: 

"Riktlinjen s�gs f�rtydliga kommunens s�tt att hantera problem med st�rande 
kajor och andra f�glar. Detta sk�ts idag av de tekniska f�rvaltningarna, vilka har 
uttiyckt �nskem�l 0/fl att fortsatt jakt, som ett av flera verktyg. Vilket de anser 
fungerar. 

D�ij�r anser jag att det inte ankommer p� milj�n�mnden att anta en riktlinje i 
strid med deras erfarenheter. Milj�n�mnden b�r b�ttre beakta tekniska 
f�rvaltningarnas remissvar. 

Justerandes signatur 
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Milj�f�rvaltningen �stra Skaraborg f�r ibland in klagom�l p� kajor och andra 
f�glar i v�ra t�torter. Klagom�len handlar fr�mst om st�rande l�ten och tr�ck. 
Denna riktlinje f�rtydligar kommunens s�tt att hantera problem med st�rande 
kajor och andra f�glar. 

F�rslaget till riktlinjen har remitterats till Samh�llsbyggnadsf�rvaltningen i 
Falk�ping, Tekniska f�rvaltningen i Sk�vde, Samh�llsbyggnad i Tibro samt till 
kommunstyrelsen i Hjo. Synpunkter har inkommit fr�n samtliga. Dessa har 
beaktats. 

Motiv och bed�mning 

�r vilda f�glar en ol�genhet f�r m�nniskors h�lsa? 

Milj�balken �r den lag som reglerar risker f�r m�nniskors h�lsa och milj�. Som 
enskild person kan man uppleva f�glarna som st�rande genom oljud eller genom 
att de f�rorenar med sitt tr�ck. En s�dan st�rning beh�ver dock inte vara en 
st�rning som m�ste �tg�rdas. 

En ol�genhet, i milj�balkens mening, �r en st�rning som kan vara skadlig f�r 
h�lsan. St�rningen ska inte heller vara tillf�llig eller ringa (milj�balken 9 kap 3 �). 
St�rningen ska s�ledes uppfattas som en st�rning av m�nniskor i allm�nhet. 

Smittspridning fr�n f�glar till m�nniskor �r s�llsynt. Oljud fr�n t.ex, kr�kf�glar har 
i r�ttsfall bed�mts som "ej stadigvarande" st�rning. St�rningar fr�n vilda f�glar 
inom bostadsomr�den och allm�n mark (t.ex. gator och torg) bed�ms allts� inte 
vara en ol�genhet i milj�balkens mening. 

Milj�n�mnden har dock m�jlighet att ingripa i undantagsfall d� det bed�ms 
f�religga en s�rskild risk f�r att smittspridning ska ske. 

Vad kan man g�ra f�r att hantera st�rande kajor och andra f�glar? 

Historiskt sett har avskjutning av kajor anv�nts som en metod f�r att bota 
problemet. Erfarenheten visar dock att metoden inte gett n�got best�ende resultat. 
Skjuts ett antal individer bort finns det st�ndigt nya inflyttningsklara individer 
utanf�r t�torterna. Avskjutning f�respr�kas d�rf�r inte som en l�mplig metod f�r 
att h�lla nere antalet kajor. Som alternativ f�respr�kar milj�n�mnden 
f�rebyggande �tg�rder. Det finns ett antal �tg�rder som fastighets�garna kan vidta 
f�r att f�rhindra h�ckning och skr�mma bort kajor. Det kan till exempel handla 
om att h�lla f�glarna borta genom att s�tta n�t f�r skorstenar, h�lla rent p� 
balkonger, h�ngr�nnor och dylikt. N�mnden planerar att p� hemsidan informera 
om vilka f�rebyggande �tg�rder som kan vidtas. 

Justerandes signatur 
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Handling 

Milj�f�rvaltningen �stra Skaraborgs skrivelse 2010-08-11 

rirni 
Samh�llsbyggnad, Tibro kommun 
S ainh�llsbyggnadsf�rvaltningen, Falk�pings kommun 
Tekniska f�rvaltningen, Sk�vde kommun 
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