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Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på 
Ängö 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på 
medborgarförslaget om att decimera antalet kaniner på Ängö. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Bakgrund 
Clas Lilja Kalmar har inkommit med förslag om att kommunen ska medverka till att 
decimera antalet kaniner vid och omkring fiskebodarna på Ängö. 

Yttrande 
Kalmar kommun bedriver redan idag och sedan lång tid tillbaka, jakt på kaniner på 
bland annat Ängö. Arbetet med att decimera populationen av kaniner är något som 
ständigt pågår inom framförallt Kalmar tätort. Problemet för närvarande är att 
populationen har ökat väldigt mycket och då naturligtvis också på Ängö.  Under 
perioden april-juli bedrivs dock denna jakt endast i undantagsfall. Skälet till detta är att 
kaninerna då är inne i en föryngringsperiod och har ungar. Under denna period är det 
också väldigt stor rörlighet på människor vilket gör att jakten blir svårare att utföra ur 
ett säkerhetsperspektiv. 
 
Den efterfrågade åtgärden i förslaget är med andra ord redan aktiv sedan länge men 
kommer att intensifieras då populationen av kaniner hela tiden ökar. Då skyddsjakten 
återupptas kommer också aktuellt område på Ängö att prioriteras. 
 
 
 
Gert Friberg Kenneth Emricsson 
räddningschef kommunal jaktsamordnare/jaktansvarig 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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