RÅKAN

EN KARAKTÄRSFÅGEL FÖR UPPSALA

Råkor ser man ofta på öppna gräsmattor inne I Uppsala, här är två vuxna fåglar som kivas.

Råkan vill vara nära oss
Råkor är smarta och sociala fåglar
och vill gärna bo nära oss människor
eftersom våra samhällen erbjuder
skydd mot rovdjur och bra möjligheter att hitta mat. Vilda fåglar är
därmed en del av vår stads levande
stadsnatur. Många människor uppskattar dem medan andra upplever
fåglarna som ett problem.

Vi har ett särskilt ansvar
Råkorna har minskat kraftigt i Uppsala kommun de senaste 25 åren, från
1 200 par till 215 par. Det finns inga
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råkor som häckar längre norrut än
Uppsala kommun, och närmsta häckningsplats söderut är i Östergötland. Vi
som bor i Uppsala kommun har därför
ett extra stort ansvar att vara rädda om
den alltmer sällsynta fågeln.

Förebyggande åtgärder
Råkorna återvänder ofta till samma
områden, vilket kan skapa problem när
fåglarna bosätter sig nära människor.
Vissa upplever att de väsnas mycket,
men fåglar bedöms normalt inte som en
olägenhet enligt miljöbalken. Med andra
ord får man i de flesta fall acceptera att
det finns fåglar i närområdet.

Det går ändå att göra vissa förebyggande
åtgärder för att få platsen mindre attraktiv för fåglarna. Vi kan alla hjälpas åt
att minska tillgången på fåglarnas mat,
exempelvis genom att plocka bort matrester och sopor från gator, parker, torg och
caféer. Som fastighetsägare kan du förebygga genom att exempelvis ta ned grenar
eller träd under den tid då fåglarna inte
häckar, det vill säga helst under hösten.
Om du ändå upplever fåglarna som ett
problem, kontakta i första hand fastighetsägaren. I mer sällsynta fall kan det
vara motiverat att bedriva skyddsjakt på
fåglarna. Det är fastighetsägarens ansvar
att bevisa att detta är motiverat. Inom
detaljplanelagt område krävs också tillstånd från polisen för avskjutning.

Kommunens hantering
av råkorna
• Uppsala kommun bedömer att råkan
riskerar att försvinna från kommunen
om den utsätts för störning eller annan
negativ påverkan. Uppsala kommun, som
mark- och fastighetsägare, avser därför
inte att vidta någon form av skyddsjakt
eller förebyggande åtgärder som att riva
bon med mera på kommunens mark.
• Kommunen (miljöförvaltningen) bedömer
att den olägenhet som råkor orsakar
normalt inte är tillräckligt för att vidta
åtgärder.

FAKTA OM RÅKAN

• Råkan, Corvus frugilegus, tillhör
familjen kråkfåglar.
• Råkan är knappt så stor som en kråka
och har en metalliskt glänsande helsvart fjäderdräkt och en kontrasterande
ljus näbb.
• Den är allätare och livnär sig på bland
annat insekter, mask, växtdelar och
matrester.
• Den lever i öppna jordbruksbygder och
häckar kolonivis i träddungar i Skåne
och fläckvis norrut till Uppland.
• Uppsala kommun är den nordligaste
platsen i Sverige där råkan häckar.
Den närmaste häckningslokalen finns
i Östergötland.

• Råkorna i Uppsala riskerar att försvinna
eftersom de har minskat från 1 200 par
1990 till 215 par år 2014.
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• 2005 fanns det ca 45 000 par råkor i
Sverige, mer än 90 % i Skåne.

Produktion: Uppsala kommun 2016.

• De flesta råkor flyttar söderut på
hösten till Danmark och Nordsjöländerna. Fåglarna kommer tillbaka
till Sverige i slutet av februari och i
maj/juni brukar ungarna vara stora
nog att lämna boet.

