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Av herr Lind, 01lg, anslag till lJ1'ell/irr Fö,' döda ll de 
av kråkor , 

Till Stoc kh ol ms s tad sfu ll mäkt ige, 

U nder resor t ill olika delar av landet har jag, särskilt om 
eftersomrarn a och böstar na, haft rika till fällen att göra iakttagelser 
betriiffande kråkornas skadegörelse, Nästan överallt har man il 

sädesfälte n kun nat se stora svämar av dessa glupska skadedju r , 
Jag bar ej ku nnat underläta att göra deu refl ektionen, om vi i 
dessa tider, då Sveriges folk sl\ viiI behö I'er all bröd- och fodersäd, 
som kan fra mbringas inom landet, I'erkligen ba räd att föda dessa 
stora fågels karor och om icke kraftiga åtgärder borde vidtagas för 
krAkstammcus f t:l duceri ng. 

Siirskilt ri klig synes kråkstammen vara i den buvudstaden 
omgivande landsbygden, Där äro fälten böstetid formligen , svarta, 
av kråkor. A tt så ä r fö rbällandet tord. till icke ringa grad bero 
av följ and e omständigheter, L a ndst ing, h us hållningssiillskap och 
andra offent liga institu tioner anslå medel att utgä som premier för 
dödan de al' k råkor , Ersättningens storlek pr dödad kräka I'arierar 
rätt mycket, eller f rån 10 ända upp till 25 öre, i något raU ännu 
mera. D å nå~ra dylika IHemier för dödade kråkor icke u tbetalas o , 
av Stockbolms stad, t rots det att staden numera för fogar över mark
områden av rätt avsevärt omfång. ba kråkorna illom buvudstadens 
område funn it en fri stad, där de cj på något sätt störas och där 
de dessutom I' in ter t iden finna ri klig tillgång på den annorstädes 
mera k nap pa födan, I nom hu vudstadens område häcka också kråk
fåglarna i stor utsträckning och dit församlas dc i mänga tusental ' 



2 .t ll9' "remirf' för dödlWd t' av kr dk or . .V.'t' 2 6. 

" id vissa ti llfiHl en, när viktigare >rll.dplägningaf> inom krllkvärlden 

gå av stapeln . 
Lämpligbeten av att kräkorna på detta sätt fredas inom 

Stockholms stads område kan emellertid med fog ifrågasättas. 
Visserligen drabba de förlnster , som kråkorn a åsamka befolkningen 
i den hU\'udstaden omgi vande lan dsbygden, icke direkt invänarna 
i Stoekbolms stad, men då dessa glupska skad edjur i icke ringa 
mån minska skördarna, i främsta rnmmet för de lantmiin, Som pro
ducera för avsättuiu~ i huvudstaden avsedda li vsmodel, torde billig
bet och rälb,isa krilva, att Stockbolms stad i fråga om kråkstam
mens minskning vidtager liknande åtgärder som landsting och bus
hällningssällskap. 

N u kan det naturligtvis icke vara önskvär t, att staden skulle 
uppmuntra cn viss kategori av jaktlystna personer at t idka krllk
skytte pli stadens marker. R edan nu bar stadens skogstjänsteman 
riitt svårt att hälla dessa objudna . jaktvännen borta från stadens 
område . Saken skulle dock enligt mitt förmenande lätt kunna 
ordnas på det sätt, att stadsfullmäktige ställa till lantegendoms
nämndens förfogan de ett ärligt belopp, som sedan fin ge av nämn
deus jägmästare på lämpligt sätt disponeras för ifrllgavanwd e ända
mål. Jägmästaren kunde då träffa avtal med skogvaktare och 
andrQ lämpliga personer att mot viss premie fö r varj e dödad kråka 
idka skytte av dessa fåglar. Premiernas storlek fin ge man natur
ligt\' is rätta efter gällande pris å ammunition och lUed tanke på 
att skälig ersättnIng beredes jägarna. 

Med anledn ing av det anförda till åter jag mig vö rdsam t bem
stiill a, att stadsfu llmäktige behagade 

anslå ett belopp av femton bundra (1,500) kronor 
att ställa ~ ti ll lantegendomsnämndens fö rfogande at t an
vändas som premier för dödade kråkor, samt 

att under förutSättning av bifall härtill nämnda 
belopp måtte upptagas i 191 8 års stat. 

Stockholm den / maj Ull/ . 

Gllstaf' L ind. 

r-.to c kl,o lm . K. L . Beck mulu Bo k tr , 1:)1 7. 
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