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Uggleholkar vid Herrängens gård
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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Elisabet Tullgren
Avdelningschef

Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att förvaltningen sätter upp en eller två
holkar för kattugglor vid Herrängens gård. Syftet är att minska
råttbeståndet i området.
Förvaltningens bedömning är att det är mindre lämpligt att placera
uggleholkar i en park med många besökare, eftersom ugglorna
förvarar sitt revir under häckningen. Förvaltningen föreslår att
nämnden avslår medborgarförslaget.
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Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade 1 februari 2018 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren önskar att förvaltningen sätter upp en eller två
uggleholkar i parken vid Herrängens gård, där det eventuellt har
bott en kattuggla tidigare, och använder lockrop för att få en ny
uggla att flytta in. Syftet är att minska råttbeståndet i området.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 17 maj 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har undersökt möjligheten och lämpligheten att sätta
upp en eller två holkar för kattugglor i parken vid Herrängens gård.
En kattuggleholk ska vara minst 50-60 cm hög och blir ganska tung.
Den ska sättas 3-5 meter upp och därför behövs ett kraftigt träd för
att bära den. I parken vid Herrängens gård finns några större ekar
som eventuellt skulle passa. Dessa står dock nära dansbanan.
Ugglorna vill inte bli störda när de häckar och försvarar sitt revir
mot dem som kommer för nära boet under häckningen, vilket gör
parken mindre lämplig. Det är också tveksamt om kattugglor skulle
ha någon större effekt på råttbeståndet.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
avslås. Däremot kan förvaltningen istället se över möjligheten att
placera en kattuggleholk någonstans i Älvsjöskogens naturreservat.
Miljöförvaltningen avråder från användning av lockrop.
Bilaga
Medborgarförslaget
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