Hvorfor skal vi fodre
fugle om vinteren?
Adgang til mad og drikke er med til at skabe
et rigt fugleliv i haven. Men det er primært for
menneskets egen skyld, når vi fodrer fuglene.
Med et fuglebræt eller en foderplads i haven
kan vi mennesker nyde synet af fuglene og følge
deres liv i vinterhalvåret.

Bliv ved med at fodre, når du er begyndt!
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Fuglene vænner sig hurtigt til det sted, hvor
mennesket lægger foder. Derfor er det en god
ide at man fodrer jævnligt. Holder man op, vil
fuglene sætte sig til at vente og spilde værdigfuld tid, de kunne have brugt til at søge føde et
nyt sted.

Få flere fugle i haven

Hvis der er tilstrækkelig med redepladser i
haven, vil vinterfodring give flere ynglende
fugle i haven. Og bare ét mejsepar kan over
sommeren fortære op mod 30.000 bladlus,
larver og andet kryb!

Silkehale
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Haven er et lille stykke natur,
hvor man kan være heldig se
nogle af de vilde fugle
Der findes mere end 400 forskellige vilde fugle
i Norden, og mange af dem vil søge føde ved
foderbrættet. Nogen hele året og andre kun i
perioder, hvor det er svært at finde føde i naturen.
Grønirisk
Solsort

Rødhals
Skovspurv

Hvilke fugle kan du
typisk se i haven
– og hvornår?
Hele året:
• Skovspurv
• Gråspurv
• Musvit
• Solsort
• Bogfinke
• Grønirisk
• Blåmejse
• Rødhals
Vinter:
• Grønsisken
• Flagspætte
• Kvækerfinke
• Skovskade
• Spætmejse
• Sjagger

Sommer:
• Stær
• Løvsanger
• Gransanger
• Munk
• Svale
• Gærdesanger
• Hvid vipstjert

Musvit

VIGTIGT:
Vand ved foderbrættet er en nødvendighed.
Adgang til vand giver op til 50% flere fugle i haven.
Foderhuset skal holdes rent for foderrester og
ekskrementer.

Foderpladsen
Foderpladsen udformning

Et foderbræt med tag skærmer for nedbør
og holder foderet tørt. Hvis man kun ønsker
små-fugle på foderbrættet som f.eks. bogfinker,
musvitter, mejser, etc., kan taget holde krager
og skader væk, som simpelthen er for store til at
komme ind. Taget forhindrer også store rovfugle
i at slå ned på mindre fugle.
En kantliste på foderbrættet forhindrer, at
foderet falder på jorden. Men sæt kun lister på
tre af siderne - det letter rengøringen. Det er
også vigtigt med en stor foderplads, da for lidt
plads vil skabe stridigheder.
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Skab tryghed

Sæt altid foderpladsen i et åbent område, så fuglene kan
holde udkig med
eventuelle fjender.
Men sæt det gerne i
nærheden af et
buskads eller en hæk, hvor fuglene let kan søge
tilflugt. Det skaber tryghed. Det må dog ikke
være for tæt på beplantning, hvor f.eks. en kat
let kan gemme sig. Buske uden løv er ideelle.

Foderpladsens placering
Der er stor forskel på, hvordan de forskellige
fuglearter indtager deres mad. Nogen søger i
træer, andre på jorden og nogle er meget
adrætte som f.eks. mejser, der kan spise med hovedet nedad på en ophængt fuglebold.
Derfor er det en god ide både at have et foderbræt og at strø foder direkte på jorden. Og
måske kombinere med foderautomater og
ophæng i træer og buske.
Det er ideelt at hænge foder enten i form af
huse, automater eller lign. op i frugttræer, da
mange fugle er vant til at søge føde i træerne

Foder på jorden

Bor man tæt ved skoven, kan man være heldig
at få besøg af fasan, duer, krager og skovskader,
der bedst kan lide at finde deres føde på jorden.
Bogfinker og gråspurve spiser også gerne på
jorden.
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Man kan også være
heldig at få besøg af
egernet ved foder
pladsen.
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Foder
Fedt er godt

I vinterperioden går de fleste fugle efter en fed
og nærende kost. Det vil sige, at fuglefrø og
nødder med olie i er noget af det bedste, du kan
fodre med.
Små-fuglene vil foretrække olieholdigt foder:
• Solsikke
• Hampefrø
• Jordnødder
• Fuglebolde/mejseboller
• Hjemmelavede ”foderkugler” af frø og nødder i fedt f.eks. i en halv kokosnød eller overskåret mælkekarton
TIPS:
• Hvis stauder og buske beholder frøstandene vinteren over,
så kan dompapper og andre frøædere
udnytte frø og kerner fra dem.
• Hvis du ikke bryder dig om
kragefugle, skal du undgå
fodring med brød, korn og
vildtfugleblandinger.
Stor flagspætte
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Stivelseholdigt foder foretrækkes primært af
spurvefugle og de større fugle som fasan, duer,
krager, skader og lignende. Det er kun duer og
fasaner, der spiser majskorn. Denne type foder
kaldes ofte ”vildtfugleblanding”.
Stivelseholdigt foder til spurve og større fugle:
•
Forskellige kornsorter
•
Hirse
•
Knust majs
•
Gammelt brød
•
”Vildtfugleblanding”

En god blanding til havens foderplads
består af:
•
•
•
•
•
•

Solsikkefrø
Jordnøddekerner
Havregryn overhældt med madolie
Hampefrø
Hirse
Æbler - til solsort og sjagger

Bor du langt væk fra skovbevoksning og godt
opvoksede haver, har du kun begrænset
glæde af en vildtfugleblanding.

Hvornår skal du fodre?

Det er bedst at fodre om morgenen. Jo tidligere
du starter fodringen, jo mere energi sparer fuglene, fordi de ikke behøver at flyve rundt og lede
efter noget at spise.
Det er vigtigt, at fodre regelmæssigt og på
nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Ellers
vil fuglene bruge unødig energi på at søge føde
andre steder.

Solsort

Vildtfugleblanding

Lav selv mejsekugler
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Opskrift på ”fugleguf”, der kan støbes
i forme:
• 500 g smeltet fedtstof - f.eks. margarine ,
svine-, okse- eller fårefedt
• 100 g solsikkefrø
• 100 g findelte eller
blendede nødder
• 100 g rosiner
• 100 g havregryn
(Kilde: www.dof.dk)
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• Opvarm palmin eller animalsk fedt uden salt
og krydderier.
• Tilsæt en frøblanding.
• Hæld det i en ”form” og lad det størkne.
”Kuglerne” kan støbes i små bægre, urte
potter af plast, overskårne mælkekartoner
eller lignende.
• Fastgør en snor til en tændstik uden svovl og
placer den midt i kuglen inden den størkner
helt - så kan de hænges op.
• Er kuglerne svære at få fri af formen, kan man
holde dem et par sekunder under den varme
hane.

Grankogler dyppet i fedt
Har du børn, er det sjovt også at samle grankogler og fremstille små foderkugler af dem. Ovenstående fedtholdige blanding kan fint anvendes
hertil. Koglerne dyppes, størkner og hænges
op rundt omkring i haven - gerne i nærheden af
huset.

”Sneterritorier”
forhindrer drosselkrig
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I perioder med snedække er fuglene på foderpladsen særligt aggressive. Det er især drosler
som solsorte og sjaggere, der ofte strides i
haver, hvor der fodres med æbler.

Lav kunstige territorier
Man kan pacificere droslerne ved at lave små
kunstige ”territorier” i sneen – områder, hvor
man skraber sneen væk og fodrer i hvert lille
felt. I stedet for at fuglene bruger energi på at
jage artsfæller væk, kan de så bruge energien
til fødesøgning.
I store haver kan man opnå samme effekt ved
at fodre meget spredt.
(kilde: www.dof.dk)
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Rotter
Rotter holder til, hvor der er mad, og da de er
altædende er fuglemad også rottemad. Rotterne
æder sågar også voksne fugle, æg og unger, når
de kan få fat i dem.
Rotter er natdyr, så det er kun sjældent, man ser
dem. Men efter en lang række milde vintre har
vi flere rotter end nogen sinde! Og hvis du har
rotter, så har din nabo det også – og omvendt.

Hvad skal man gøre?

• Se specielt efter rottehuller med en stor
bunke udskrabet jord.
• Se efter spor i sneen eller drys et lag mel om
aftenen og tjek for spor om morgenen.
• Udlæg fuglefoder tidligt på dagen, og ikke
mere end fuglene kan æde i løbet af dagen.
• Hvis du konstaterer rotter, så afbryd fugle
fodringen og ring til kommunens tekniske
forvaltning, som har pligt til at bekæmpe
rotter uden udgift for dig.
HUSK: Du har pligt til at anmelde rotter.
(Kilde: www.dof.dk)

