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Kajan är något av en karaktärsfågel i Laholm 
och många svenska städer. Året om finns här 
kajor. Kajorna använder staden främst som 
övernattningsplats men många par bygger 
också sina bon där. Många laholmare känner 
sig besvärade av det stora antalet. 

Ett kajbo i en skorsten eller ventilations-
trumma kan orsaka allvarliga problem, bland 
annat bränder. Därför bör du som fastighets-
ägare försöka ”kajsäkra” ditt hus.

Liksom andra kråkfåglar har kajan en kraftig 
näbb. Ett vanligt höns- eller kycklingnät är 
därför inte tillräckligt för att stänga kajorna 
ute. Det behövs ett kraftigare nät eller galler. 
Om du vet eller misstänker att det häckar 
kajor på ditt hus, bör du kontakta din sotare 
eller en plåtslagare för att få hjälp att stänga 
kajorna ute. Att kajsäkra sin ventilation eller 
skorsten är en billig investering som du kan 
få rotavdrag till.

Att kajsäkra ventilation och 
skorsten är en billig investering 
som du kan få ROT-avdrag till



Som flera andra kråkfåglar lever kajorna ofta 
i långa parförhållanden. En hanne och en 
hona, som en gång fattat tycke för varandra, 
kan hålla ihop nästan hela livet. Därför ser 
man påfallande ofta kajorna gå två och två. 
Den äldsta kända svenska kajan blev mer än 
19 år gammal, och de kan säkert bli äldre än 
så. Kanske är det rent av möjligt att ett kaj-
par kan fira silverbröllop!

En annan intressant del av kajornas liv är 
att de under stora delar av året håller ihop 
i stora flockar. Särskilt nattetid vill de sitta 
många tillsammans för att få bättre skydd 
mot faror. Undersökningar har visat att de 
mest framgångsrika individerna sitter på 
de bäst skyddade platserna, medan mindre 
framgångsrika individer intar de mera ut-
satta lägena. Detta verkar vara ett pris de 
får betala för att nästa dag få följa med de 
framgångsrika till bra matplatser.

Innan kajorna slår sig till ro för natten, 
liksom direkt när de vaknar på morgonen, 

söker de upp höga platser, exempelvis hus-
tak, höga kraftledningar och trädtoppar. På 
vägen till och från dessa platser kan man 
se flockar som utför hisnande luftakrobatik 
med till synes synkroniserade vändningar 
och dyk. Modern teknik i form av höghas-
tighetskameror har av slöjat att varje enskild 
fågel följer de närmaste grannarnas rörelse. 
Det innebär att en rörelse, som börjar i ena 
änden av flocken, mycket snabbt fortplantar 
sig till den andra. 

Vad man än tycker om kajor, är detta ett 
fascinerande skådespel.

Anledningarna till att flockarna med kajor 
söker sig till städernas för att sova i  sto-
ra träd är två: Det finns färre faror inne i 
städerna, men framför allt är temperaturen 
något högre än på landsbygden runt om-
kring. Denna lilla skillnad betyder mycket 
när det gäller att hushålla med energi 
genom en hel vinter.

En trogen fågel 
som trivs i flock
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