
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kajor och andra fåglar 

Kajor huserar i olika delar av Skövde kommun. De kan upplevas som 
störande eftersom de oftast förekommer i stora flockar. Det är vanligt att 
invånare och fastighetsägare klagar på att de väsnas och det blir 
fågelträck på trottoarer, parkbänkar, lekplatser, balkonger och så vidare. 
Många blir därför oroliga att fåglarna ska sprida olika typer av smittor.  
 

Smitta och olägenhet för människors hälsa 
Det är mycket liten risk att en fågel smittar en människa. Fåglar kan dock bära på 
sjukdomar och därför är det viktigt att hålla en god handhygien om du gör rent 
fågelbord, fågelbad eller om du flyttar döda fåglar. 
 
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg har gjort bedömningen att fåglar inte utgör 
någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Vi bedriver därför 
ingen skyddsjakt på fågelflockar som rör sig i kommunen. Däremot kan fågelträck 
utgöra en risk, till exempel på lekplatser och sandlådor om barn kommer i 
direktkontakt med fågelträck. 

Åtgärder mot fåglar 
Fastighetsägarna i kommunen ska se till att kajor och andra störande fåglar inte kan 
boa eller uppehålla sig på byggnader. Det är också varje fastighetsägares ansvar att 
hålla rent på balkonger, hängrännor, parksoffor och dylikt. 
 
För att hålla fåglarna borta kan man täcka med nät eller sätta upp andra hinder som 
gör att fåglarna väljer annan plats. Även olika skrämselmetoder kan användas, till 
exempel rovdjursattrapper. Lägg inte ut mat som drar till sig kajor och andra större 
fåglar. Däremot kan du mata småfåglar med fågelfrön i automater eller mindre 
fågelbord i trädgårdar, så länge du försöker hålla de stora fåglarna borta. 
 
Att skjuta, fånga in eller avliva kajor är inte ett effektivt sätt att minska antalet kajor. 
Det är inte heller någon bra lösning att ta ned träd enbart för att kajor huserar där, 
eftersom träden har en estetisk och miljömässig funktion. Troligtvis kommer kajorna 
söka sig till en annan plats i närheten – kanske ett annat träd eller hustak. Det bästa 
är därför att ändra deras förutsättningar för att inte boa in sig. 
 
Sveriges ornitologiska förening har tips på hur fåglar kan bekämpas. Läs mer på 
www.birdlife.se  

http://www.birdlife.se/

