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1 (1) 

Kajor och andra fåglar kan ofta upplevas som störande eftersom dom oftast förekommer i stora 

flockar. Vanligt är att fastighetsägare klagar på väsen och fågelträck. Många blir oroliga att fåglar 

kan sprida olika typer av smittor. Risken att en fågel smittar en människa är mycket liten. 

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg har gjort bedömningen att fåglar inte utgör någon olägenhet 

för människors hälsa i miljöbalkens mening. Kommunen bedriver därför ingen skyddsjakt på fåglar 

som rör sig i kommunen. 

Den enskilde fastighetsägaren har ansvar för att kajor och andra störande fåglar inte kan boa eller 

uppehålla sig på byggnader. Fastighetsägaren ska även se till att hålla rent på balkonger, 

hängrännor, parkbänkar med mera. Exempel på åtgärder som kan vidtagas är att täcka över 

skorstenar och håligheter på hustak, rensa bort gamla bon, fästa trådar på populära sittplatser samt 

beskära eller ta ner träd. Det kanske viktigaste ansvaret ligger dock hos oss medborgare. Om alla 

hjälps åt att sköta komposter och soptunnor och låter bli att lägga ut mat så får fåglarna svårare att 

hitta föda i stan. Att skjuta, fånga in eller avliva kajor är inte ett effektivt sätt att minska ner på 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. 

Sveriges ornitologiska förening har tips på hur fåglar kan bekämpas. Se hemsidan www.sofnet.org 

Sveriges kommuner och Landsting har givit ut en intressant skrift som beskriver problematiken med 

kajor i staden "Kajor i staden - en kunskaps översikt" 
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