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Sammanfattning

Miljönämnden har fått in motion om att samordna hanteringen av måsproblematiken i Malmö.
Miljönämnden kan redan idag ses som en samordnade myndighet då vi skickar ut
informationsblad till fastighetsägare och fungerar som rådgivande kontakt med fastighetsägare,
verksamheter och malmöbor. Störningar från måsar bedöms inte som en olägenhet för hälsan
enligt tidigare rättsfall (2010-M 3260 och 2006-M 396) och måsar är fredade mellan 1 april till
den 31 juli. En utökad samordning för att hantera en tillfällig störning under vår- och
sommarperioden där åtgärder är ytterst begränsade skulle leda till marginell skillnad i störningar
men istället kräva stora resurser från miljönämnden att bedriva.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-12-08
Bilaga 1 Motion från Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) – Samordna
hanteringen av måsarna
Bilaga 2 Informationsblad 2020 – Fåglar

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-01-26
Beslutet skickas till kommunfullmäktige
Ärendet

Kommunfullmäktige har översänt motion från Helena Grahn, Tony Rahm och John Roslund
om att samordna hanteringen av måsarna till miljönämnden för samråd. Svar önskas senast
2021-02-05.
Bakgrund
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Miljönämnden har fått in motion om att samordna hanteringen av måsproblematiken i Malmö.
Härefter följer förvaltningens förslag till svar.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden har fått en motion om att samordna hanteringen av måsar. Syftet med en
samordning skulle vara att minska störningen från måsar hos malmöborna. Miljönämnden kan
redan ses som en samordnande myndighet då vi skickar ut informationsbrev till fastighetsägare,
tar emot klagomål och hjälper till att hänvisa rätt. En mer omfattande samordning skulle kunna
innebära mer kontakt, möten och kommunikation med fastighetsägare, verksamheter och andra
myndigheter. En sådan samordning skulle vara komplex och tidskrävande och mest troligen inte
ge det önskade resultatet då måsar är ett naturligt inslag i kustnära områden som är deras
levnadsmiljö.
Miljönämnden känner till att malmöborna upplever störningar i deras boendemiljö på grund av
skrikande måsar och tar emot ett flertal klagomål varje år. Klagomålen som kommer till
miljönämnden gäller framförallt störande skrik från fåglarna under vår- och sommarperioden när
de är fredade (1 april till den 31 juli) enligt jaktlagstiftningen och ej får störas eller jagas. Med jakt
menas även att picka ägg och förstöra bon. För att minska störningarna från måsarna hänvisas
fastighetsägarna därför att utföra förebyggande åtgärder under tiden måsarna inte är fredade.
Miljönämnden skickar varje år ut ett informationsblad till samtliga flerbostadsägare i Malmö.
Informationsbladet handlar om fastighetsägares ansvar med rekommendationer och tips på
förebyggande åtgärder för att minska risken för störning från måsar och åtgärder som kan göras
innan den 1 april. Miljönämnden skickar ut informationsbladet i början av året då det är aktuellt
för fastighetsägare att börja med de förebyggande åtgärderna. I informationsbladet finns även
kontaktuppgifter till miljönämnden där fastighetsägarna kan höra av sig för rådgivning om
måsar. Utöver fastighetsägare kan även malmöbor höra av sig för att få rådgivning och
hänvisning till rätt instans.
Miljönämnden är en oberoende tillsynsmyndighet som jobbar utifrån 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 finns rättsfall (2010-M 3260
och 2006-M 396) gällande fågelstörning där det rörde sig om tusentals fåglar, som inte har
bedömts som en olägenhet i miljöbalkens mening. Om det inte anses vara en olägenhet för
människors hälsa kan miljönämnden inte ställa krav på fastighetsägare eller verksamheter om
åtgärder för att minska störningen.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att olägenheter för människors hälsa inte
uppkommer enligt 9 kap 9 § miljöbalken. Det är även fastighetsägaren som har rådighet över sin
fastighet och kan utföra förebyggande åtgärder som kan minimera störningen. Miljönämndens
erfarenhet är att större fastighetsägare har bra egenkontroll och utför förebyggande åtgärder mot
måsar innan de blir fredade. Miljönämnden har en rådgörande funktion gentemot fastighetsägare
och detta kan i synnerhet vara till stöd för mindre fastighetsägare när mer stöd efterfrågas än vad
som finns i informationsbrevet. Fastighetsägare bör även ha avtal med skadedjursbolag som har
djupare sakkunskap gällande lämpliga åtgärder och förebyggande insatser.
Fastighets- och gatukontoret jobbar med förebyggande åtgärder mot störande måsar genom
bland annat aktiv städning och renhållning på allmänna ytor. Ifall miljönämnden märker av
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brister i renhållning informeras fastighets- och gatukontoret som kan åtgärda det. Även
Malmöbor och verksamheter kan göra anmälan på deras hemsida.
Miljönämnden anser att det arbetssättet som utförs idag är det mest effektiva utifrån de resurser
som finns tillgängliga. En större samordning genom kontakt, möten och kommunikation med
fastighetsägare, verksamheter och myndigheter av störningsproblematiken från måsar skulle vara
tidskrävande. Miljönämnden skulle heller inte kunna ta avgift för samordningen. En utökad
samordning skulle därför kräva mer resurser för miljönämnden alternativt att man omfördelar
tid från ett annat prioriterat tillsynsområde.
Miljönämnden gör därför bedömningen 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 måsar men istället vara resurskrävande. Man behöver också ta i
beaktande att Malmö är en kuststad och att måsar är ett naturligt inslag i kustnära områden och
att störningar från måsar alltid kommer att förekomma.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Pontus Sterner, Miljöinspektör
Ansvariga
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