Motion
Kanininvasion en sanitär olägenhet
Runt om i kommunen är kaniner ett mycket stort problem.
Många invånare har kontaktat kommunen i denna fråga och hänvisats till att ta kontakt med
skyddsjägare, eftersom det menas att det inte är ett hälsoproblem.Skyddsjägare har varit ute
men eftersom kaninstammen är så stor är det omöjligt att få ner beståndet.
Kaninerna har vuxit till att bli en sanitär olägenhet och gör stor skadegörelse, vilket också blir
en stor kostnadsfråga för de drabbade.
Många har fått sina gräsmattor, rabatter, planteringar och häckar förstörda.
De gräver även i trädgårdsland och äter upp grönsaker och växtrötter.
Stora hål i gräsmattor och rabatter som går långt ner, vilket gör att marken blir underminerad.
Risken för att någon skadar sig när man kommer och går är mycket stor, då man sjunker rätt
ner, vilket har inträffat.
Ena dagen fyller man igen hålen med grus och jord och andra dagen är de uppgrävda igen.
Även sladdar till självgående gräsklippare har förstörts av kaninerna
och de gräver sig ner under trädäck, friggebodar och lekstugor.
Eftersom många kaniner har fasta ställen dit de ständigt återkommer blir det
stora högar av kaninspillning i trädgårdar och på lekplatser, vilket utgör en sanitär olägenhet.
Många har fått ta bort stora högar av spillning med spade. Barn och djur som vistas i
trädgårdar och på lekplatser löper stor att få i sig kaninspillning och kan bli sjuka. Kaninerna
tränger också ut det naturliga beståndet av harar. Vår fina skogskyrkogård i Gislaved har
också drabbats av kaniner som gräver stora hål och gör skadegörelse.
Detta kan inte fortsätta. Att tro att kaninpesten ska slå till, är inget alternativ. Det räcker med
att det finns två kaniner som i sin tur föder minst 4 kullar per år med 4-6 ungar och så är det
igång igen.
Socialdemokraterna yrkar
Att kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Bygg- och miljönämnd i uppdrag att åtgärda
problemet.
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