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Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
samordna hanteringen av måsarna
STK-2020-1211
Sammanfattning

John Roslund (M) och Helena Grahn (M) har framlagt motion om att samordna hanteringen av
måsarna i Malmö. I en kustnära stad som Malmö finns ett stort antal måsfåglar som stör medborgarna kvälls- och nattetid samt skräpar ner och beter sig aggressivt mot allmänheten. Motionärerna önskar därför se en mer koordinerad hantering av måsproblematiken.
I föreliggande ärende redovisas yttranden från tekniska nämnden och miljönämnden. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) och Helena Grahns (M) motion om
samordning av hanteringen av måsar i Malmö.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunfullmäktige 2021-04-29
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Motionärerna John Roslund (M) och Helena Grahm (M) har till kommunfullmäktige inkommit
med motion om en samordnad insats för att hantera måsarna i Malmö. Enligt motionärerna skapar måsarna problem för medborgarna genom att väsnas kvälls- och nattetid. De skräpar ner i
staden genom att söka mat i papperskorgar och kan även bli aggressiva och attackera både barn
och vuxna när måsarna har ungar.
Årligen inkommer klagomål till miljöförvaltningen om stadens måsproblematik. Miljöförvaltningens svar är att hanteringen av måsar och pickning av ägg, som är en framgångsfaktor för reducerandet av måsar, ligger på fastighetsägarna samt fastighets- och gatukontoret i de fall äggen
lagts på kommunal mark.
Motionärerna menar att hänvisning till att ansvaret ligger hos den enskilda fastighetsägaren eller
fastighets- och gatukontoret inte löser problemet med måsarna i Malmö.
Miljönämndens yttrande
Miljöförvaltningen beskriver det som ett återkommande problem i stadsbilden med måsar som
stör omgivningen genom skrik och oväsen, främst vår och sommarperioden när de är fredade.
Denna period pågår från 1 april till 31 juli då måsarna, enligt jaktlagstiftningen, ej får störas eller
jagas. Med jakt menas även att picka ägg och förstöra bon. För att minska störningarna från måsarna hänvisas fastighetsägarna därför till att utföra förebyggande åtgärder under den tid då måsarna inte är fredade.
I början av varje år skickar miljöförvaltningen ut ett informationsblad till alla flerbostadsägare i
Malmö. Informationsbladet tjänar som syfte att informera om förebyggande åtgärder som minskar risken för störning av måsarna och även åtgärder som kan göras innan den 1 april. Informationsbladet innehåller även kontaktuppgifter till miljöförvaltningen dit fastighetsägare kan höra
av sig för rådgivning.
Miljöförvaltningen är en oberoende tillsynsmyndighet som utför arbete enligt miljöbalken. Det
som definieras som en olägenhet för människors hälsa står i miljöbalken 9 kap. 3 § där det framgår att störning ska påverka hälsan menligt och inte vara helt tillfälligt. Det är vidare fastighetsägaren som är ansvarig för att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer enligt miljöbalken 9 kap. 9 §. Det är även fastighetsägaren som har rådighet över sin fastighet och ka utföra förebyggande åtgärder som kan minimera störningen. Miljöförvaltningen har en rådgörande funktion gentemot fastighetsägare vilket i vissa fall kan vara ett stöd för mindre fastighetsägare som
ej har erfarenhet av måsproblematiken. Miljöförvaltningen menar vidare att fastighetsägare även
bör ha avtal med skadedjursbolag som besitter djupare sakkunskap gällande lämpliga åtgärder
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och förebyggande insatser.
Slutligen menar miljöförvaltningen att det aktuella arbetssätt som utförs idag är det mest effektiva utifrån de resurser som finns tillgängliga. Miljöförvaltningens bedömning är således att en
ytterligare utökning av samordning av en tillfällig störning under vår- och sommarperioden mest
troligen inte skulle ge det önskade resultatet i minskning av störningar från måsfågel men istället
vara resurskrävande. Miljöförvaltningen påpekar även att man behöver ta i beaktande att Malmö
är en kuststad och att måsar är ett naturligt inslag i kustnära områden och att dessa störningar
alltid kommer att förekomma.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har inga synpunkter på att miljöförvaltningen är samordnare för ärenden
rörande måsfågel. Fastighets- och gatukontoret stödjer miljöförvaltningen i ärenden som rör
måsar och ansvarar även för skyddsjakt i staden vid behov. Skyddsjakt på måsfågel bedrivs på
allmän platsmark och kvartersmark där staden är jakträttsinnehavare och endast då miljöförvaltningen begär att så ska ske. Fastighets- och gatukontoret arbetar preventivt med att reducera antalet måsfåglar i de tätbebyggda delarna av staden genom att minska på tillgången av mat på den
mark som nämnden ansvarar för. Under senaste året har nya papperskorgar tagits fram och placerats ut, konstruerade så att fåglar och råttor har svårare att söka föda bland matrester. Informationsskyltar om att inte mata fåglar har även satts upp på Möllevångstorget och Värnhemstorget.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret tillstyrker tekniska nämndens och miljönämndens yttranden att redan existerandeinformations- och rådgivningsfunktioner för problematiken rörande måsfågel är tillräckliga.
Även den skyddsjakt som i vissa fall bedrivs på kommunal mark samt även begränsning av födointag vid papperskorgar anses bidra till begränsning av måsfågel. Stadskontoret anser dock att
miljöförvaltningen årligen bör se över sitt informationsmaterial för att det ska svara upp mot aktuell lagstiftning och regelverk så att fastighetsägare ska kunna få den mest effektiva vägledningen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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