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Riskerar du att få problem med måsar?
 

Eftersom fiskmåsar är fredade från 1 april till 31 juli är det nu bråttom att ta tag i problemet.

Om äggen hinner kläckas så är det
sannolikt kört, då har du ett problem på
halsen som varar stor del av sommaren.

Måsföräldrarna vaktar noga på sina bon. De
försvarar sina ungar med näbbar och klor.
Upplever de ett hot går de till attack direkt.

De är aggresiva och obehagliga. Många
vittnar också om störd nattsömn pågrund av
skränandet och aktiviteten hos måsarna.

Om du riskerar problem med måsar så behöver du vidta åtgärder nu, vi kan hjälpa dig.
 

Måsarna är fredade 1 april till 31 juli men ...
 

Men det finns fortfarande möjligheter att komma tillrätta med problemet.
Genom särskilda förordningar i jaktlagen kan vi ändå hjälpa dig. Men vi måste få göra det i tid.
Ring omedelbart 020-36 40 40 och be att få tala med en kundrådgivare, eller maila på
info@specialrengoringar.se

Du kan också klicka här om du misstänker att du kommer få problem med måsar för att läsa
mera
 

Det ställer till problem att ha måsar på sin fastighet
eller i närheten av sin verksamhet
 

 
Bosse Tandlund på Specialrengöringar Sverige berättar:

"Vi ser exempel på människor som inte kan sova på natten på grund av det oljud som
måsar skapar. Företag får problem med sina kunder som tycker att måsarna är obehagliga.
Det finns restauranger som inte kan ha sina uteserveringar igång. En del får sina varor hackade
i bitar. Människor upplever att de förföljs av aggressiva måsar och barn blir rädda.
 
Måsarna häckar ganska länge. De börjar med att ruva på sina ägg från slutet av april och
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fortsätter tills det blir kallt igen. De trivs speciellt bra i stadsmiljö där tillgång på föda är god och
förutsättningarna att häcka är goda."
 

Det kan bli dyrt att ha häckande måsar i sin närhet!
 

Deras närvaro har ofta mycket dyra konsekvenser.

Till exempel kan deras bomaterial täppa till avlopp och orsaka översvämningar. Och i jakten på
mat pickar de ofta sönder soppåsar så att kvarlämnade rester ruttnar, skapar
hygienproblem och drar till sig fler skadedjur.

Måsar - värt att veta enligt Bosse:

Det är en stor fågel: Exempelvis gråtrut
kan mäta 158 cm mellan vingarna och
väga 1,2 kg.
De finns nästan överallt:
Måsproblemet finns i alla städer – inte
bara nära vatten.
Häckningstid:  Vår/sommar. Måsar
häckar från april och under
sommaren. I stadsmiljö lägger de ofta
ägg mer än en gång.
Intelligent: Måsen är ett intelligent djur
som snabbt anpassar sig till
människans omgivning och är svår att
skrämma.
Mås-spillning är frätande och kan skada byggnader och billack. Måsar håller vanligtvis
till på tak och är mycket aggressiva runt sina bon. Det är inte ovanligt att de attackerar
människor. Bomaterial kan täppa till avlopp och ventilation. De hackar hål i saker och
lämnar avfall efter sig. Dessutom är skränen från en måsflock höga.
Fredad under delar av året. Enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen kan en
fastighetsägare eller jakträttshavare få rätt att vidta skyddsjakt även under den fredade
perioden. Om måsäggen redan kläckts så blir det mer problematiskt. Det gäller att
arbeta med frågorna proaktivt!
Miljönämnden kan vid klagomål på störningar från fåglar bedömma att det "föreligger
en olägenhet för människors hälsa eller risk för sådan". Då kan nämnden förelägga
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att vidta åtgärder.



Ta tag i måsproblemet idag - du får kostnadsfri
rådgivning av oss helt utan förpliktelser
 

Har du problem med måsar eller om du tror att du kommer att få problem så tveka inte att
kontakta oss omedelbart. Vi har lång erfarenhet av att få bort fiskmåsar och kan även se till att
måsspillning och nedskräpning saneras så att du får en fin och fräsch fastighet igen. 

Så här tar du kontakt med oss: 

1. Ring 020-36 40 40 och be att få tala med en kundrådgivare. Du får hjälp direkt. 

2. Maila oss på info@specialrengöringar och skriv "Måsar" i ämnesraden. 

3. Kontakta oss via vår hemsida specialrengoringar.se

4. Du kan också läsa mer om måsproblem på hemsidan

Tack för att du läste vårt mail. Vi ser fram emot att hjälpa dig få din fastighet fri från måsar. 

Glada hälsningar

Torbjörn
Specialrengöringar Sverige

Följ oss  
 

Specialrengöringar Sverige | Kaminvägen 2, 176 77 Järfälla, Sweden
 

020-364040  |  info@specialrengoringar.se

Om du inte önskar få nyhetsbrev i framtiden och vill avregistrera dig, klicka här.
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