
Råkproblemet i Furet 
 
Råkkolonin i Furet är som bekant ett stort miljöproblem för de boende här. Det gäller både de 
ständiga skrina och spillningen. 
 
Undertecknad har därför fått styrelsens uppdrag att kontakta kommunen i frågan, och lämnar 
nedanstående rapport. Jag har även samrått med drabbade fastboende här i Furet, främst 
Tommy Andersson och Åke Lindberg. 
 
Baserat på nedanstående konklusioner är vårt förslag till styrelsen: 
 
A. 
Att avsätta högst 1.000 kronor för att bekosta hagelpatroner till kommunjägaren, för 
avskjutning av vuxna fåglar på till Vitemölla närliggande fält under jakttiden. 
Kommunjägaren tar f.ö. inget arvode.  
 
B. 
Att bekosta avgiften på 1.200 kronor för att ansöka om att Åke Lindberg skall bli lokal 
kommunjägare, som komplement till den ordinarie. 
 
C. 
Att, eftersom det egentligen är den enskilde fastighetsägarens ansvar att avlägsna ”skadedjur” 
från sin tomt, uppmana de fastighetsägare som har höga träd med råkbon försöka ta ner dessa, 
alternativt såga ner träden. För en del sommargäster verkar råkproblemet kanske inte så stort, 
eftersom de vanligtvis inte är här de fyra månader då råkorna bygger och häckar, men för 
många fastboende är det minst sagt ett gissel. De fastboende vore tacksamma för en ökad 
förståelse för detta. 
 
Rapport 
 
Det finns i huvudsak två officiella vägar och en egen att angripa problemet: 
 
1. 
Att komma överens med kommunjägaren att – mot ersättning – skjuta vuxna fåglar.  
Detta kan dock endast ske under jakttiden. De får inte skjutas under tiden 1 februari (el 15:e, 
mannen som jag var i kontakt med på kommunen hade inte de exakta datumen) till 1 maj. Att 
få undantag från dessa perioder är i praktiken tydligen omöjligt.  
 
Man måste få resp. fastighetsägares tillstånd att skjuta på deras mark. Sådana tillstånd 
skaffades på privat initiativ för cirka 10 år sedan, men sedan dess har en del fastigheter bytt 
ägare, och andra har fått råkgäster som inte hade sådana tidigare. Nya tillstånd bör därför 
skaffas, och detta har Åke Lindberg åtagit sig att ordna i samråd med kommunjägaren. Detta 
gäller även jakten på ungarna. 
 
Ett problem vid jakt på de vuxna fåglarna är att när det första skottet skjutits och man 
möjligen dödat en fågel, flyger de andra iväg och kommer inte tillbaka förrän jägaren är borta. 
Och när kommunjägaren kommer tillbaka om kanske några dagar, kan han skjuta en till.  
Detta är alltså en totalt ineffektiv skyddsjakt. 
 



Bättre vore då om man kunde få tillstånd att ha en lokal kommunjägare, som bara hade 
tillstånd att skjuta i Furet. Han kunde då passa på att närhelst lusten faller på under jakttiden, 
och när det är lämpligt, skjuta någon fågel då och då. Det skulle naturligtvis bli betydligt 
oftare än med en ordinarie kommunjägare, och en effekt skulle kanske bli att denna ständigt 
pågående jakt kunde skrämma iväg råkorna för gott. Åke Lindberg i Furet har vapenlicens och 
ställer gärna upp som lokal kommunjägare. Kommunmannen hänvisade oss att söka tillstånd 
hos polisen, som har ansvaret i frågan. Stationsbefälet Klas Ekman i Simrishamn uppmanade 
oss att beskriva frågan och söka tillstånd, och tyckte att det borde finnas en chans att det kan 
erhållas! Att söka tillstånd kostar enligt kommunjägaren 1.200 kronor oavsett om det blir 
tillstyrkt eller inte. 
 
Kommunjägaren har också sagt sig vara villig att under jaktsäsongen skjuta vuxna fåglar på 
marknadsfältet och ett par andra fält runt Vitemölla. Han skjuter då med hagel, men vill ha 
betalt för patronerna. Han uppskattar att han kan skjuta upp emot 500 fåglar, till en 
patronkostnad av högst 1.000 kronor. Att skjuta med hagel är otroligt mer effektivt än med det 
salongsgevär som används i Furet (kommunjägaren använder aldrig hagel i Furet p.g.a. 
skaderisken på ex.vis parkerade bilar). 
 
2. 
Att lämna in ett klagomål till kommunen (efter den 1/6 2009 är det Tekniska 
förvaltningen som har ansvaret). 
Upplever man problemen med råkorna som en olägenhet för människors hälsa, så kan man 
klaga hos kommunen. Det lär emellertid inte vara lätt att få gehör för sådana klagomål, lät det 
på kommunmannen. 
 
Det åligger dock alltid fastighetsägaren att åtgärda problem med olika sorters skadedjur, 
inräknat råkor. Om kommunen får ett klagomål, och om man bedömer problemen som så 
svåra att de måste åtgärdas, kan fastighetsägaren tvingas till att få bort skadedjuren. Det kan 
gå så långt som till vitesföreläggande. 
Denna åtgärd är naturligtvis inte särskilt attraktiv, främst av den anledningen att det är som 
upplagt för livslång osämja mellan grannar. 
 
3. 
Ta bort höga träd 
Huvudproblemet är emellertid att det finns för många höga träd i Furet. Råkor häckar endast i 
höga träd. Att skjuta råkor är inte det mest effektiva, utan det är att ta bort träden. 
 
Det finns också en viss skillnad i inställningen till råkorna mellan fastboende och 
sommargäster. De senare är här huvudsakligen på sommaren när råkorna inte är här, och 
förstår därför inte riktigt vidden av problemet. En ökad insikt och empati visavi sina 
fastboende grannar kan säkert lösa delar av råkproblemet genom att ”råkträd” sågas ner.  
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