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Djur som stör

Djur är något som ger många människor glädje, lycka och gemenskap. Att vara djurägare
innebär dock ett ansvar att dels se till att djuret har det bra, dels se till att det inte stör
eller riskerar andra människors hälsa. Samtidigt får man som privatperson i ett bostadsområde acceptera ett visst mått av närvaro av djur.
Djur i fångenskap
Som djurägare ansvarar du för
hur dina djur påverkar omgivningen. Djur i fångenskap ska
skötas så att människors hälsa
inte äventyras. Detta innebär till
exempel att grannar inte ska störas av ihållande hundskall och
att din hund eller katt inte ska
förorena på till exempel lekplatser och gräsmattor.
Du som känner dig störd
Under dagtid får du acceptera att
du hör grannens aktiviteter, oavsett om det gäller lekande barn,
gräsklippning eller hundar som
skäller. Tycker du att skällandet
är oacceptabelt, kontakta först
och främst hundägaren för att
komma överens om en lösning.
När miljö- och byggavdelningen
tar emot klagomål på störande

hundar tar vi kontakt med
hundägaren. Om det inte blir
bättre åker vi ut och lyssnar.
Hörs inga skall, kan vi inte gå
vidare med ärendet. Konstateras en störning kan vi ställa
krav på hundägaren att hålla
hunden inomhus nattetid.
Vilda djur
Om du störs av vilda djur är det
i första hand du som fastighetsägare som måste hitta lösningen.
Hyr du din bostad får du vända
dig till hyresvärden. Problem
med vilda djur beror ofta på att
de får mat eller möjlighet att
bygga bo i närheten.
Miljö- och byggavdelningen har
inte ansvar för att åtgärda
störande eller skadade vilda
djur. Om det finns risk för
människors hälsa, till exempel

vid risk för smitt-spridning,
kan detta dock ske.
Jägare med polistillstånd
Ett skadat vilt djur får avlivas av
den som har jakträtt på fastigheten. Inom detaljplanerat område
måste man dock ha tillstånd av
polisen för att hantera skjutvapen. Miljö- och byggavdelningen har bekostat tillståndsansökan för jägare i kommunen.
Till dessa kan du vända dig om
du besväras av till exempel en
grävling som orsakar skada på
din tomt. Kostnaden för avskjutning fastställs av den enskilde
jägaren. Kontaktuppgifter finns
hos kommunens kundtjänst.
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Vill du veta mer? Kontakta
miljö- och byggavdelningen
Telefon kundtjänst: 0612-800 00
www.kramfors.se

