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Synpunkter eller förslag som du har:
Denna synpunkt gäller frågan om jakt på mås i kommunen. För mig verkar
det som om antalet måsar hela tiden blir allt fler i Olofström. De är
högljudda, skräniga, skräpar ner och försvarar aggressivt sina ungar.
Häromdagen när jag skulle gå till jobbet blev jag attackerad av ett måspar.
Anledningar var en måsunge som stod ett par meter utanför porten.
Vänner och bekanta klagar på mås av samma skäl. Någon sade att hon
fick gå ut med paraply eftersom måsar hade ungar i bostadsområdet. Flera
som har bilar parkerade i Olofströms centrala delar kan få dem
nedskräpade. Jag är inte rädd för måsar men tycker ändå att man skulle
skjuta av dem. Kan man se detta som skäl som motiverar jakt på mås?
Eller finns det något skäl som kan motivera måsjakt? Risken finns för en
annan effekt med anledning av det stigande antalet måsar är den på andra
fåglar. Måsen är ju ett rovdjur och tar fågelägg och fågelungar.
Svar:
Hej!
Vi har tagit emot ert klagomål på måsar och vill härmed ge information hur
vi arbetar förebyggande med att begränsa måsstammen i Olofström. Från
och med i år har vi tillsammans med kommunens skyddsjägare skickat ett
brev till alla större fastighetsägare i Olofström där vi uppmanat dem att
kontakta oss så fort måsar bygger bo på deras tak. Därefter har en
skyddsjägare gått upp, vid rätt tidpunkt, och pickat äggen så att innehållet
runnit ut.
Äggpickning ingår i begreppet skyddsjakt och är ett förebyggande arbete
som vi fått bra respons på. Totalt har vi
pickat ca 50 ägg under maj månad. Detta arbete kommer fortsätta även
nästa år.
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö
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