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Fuglefodring
Hjælp fuglene gennem
vinteren med hjemmelavet fast food.
I vinterperioden kan det være svært for
småfuglene at finde tilstrækkeligt med
føde.
Frøstande er for længst visnet ned eller
rådnet i det fugtige vejr, og insekter er
enten døde eller gået i vinterhi.
Derfor er det en god ide at fodre gennem vinteren og således hjælpe fuglene
igennem den hårde tid.
Faktisk helt frem til marts/april måned,
hvor de første insekter begynder at vise
sig, kan fuglene have god gavn af lettilgængelig mad.
Og så er det rigtig hyggeligt at følge
med i havens spændende fugleliv.
Slå to fluer med ét smæk og genbrug
en mælkekarton til en billig og nem
foderautomat.

Rødhalsen er en hyppig gæst på foderbrættet.
I skal bruge:
• Mælke- eller juicekarton, gerne med
skruelåg
• Sort tuschpen
• Hobbykniv (få en voksen til at skære)

ten ved hjælp af nogle kraftige bagageelastikker, eller ved at lave et hul eller
to foroven og stikke en snor igennem.
Har I lyst, kan I også lave jeres egen
foderblanding med fedt og frø.

• Eventuelt en lille pind
• Solsikkekerner eller andre fuglefrø
• Tragt

Her skal I bruge:
• En tom mælkekarton
• Sort tuschpen
• Hobbykniv
• Ukrydret fedt, f.eks. svinefedt
• En blanding af frø: f.eks. solsikkeker
ner, hampefrø og jordnødder
• En gryde
• En eller to små pinde
• Clipsemaskine

Skyl den tomme mælkekarton og lad
den stå lidt på hovedet og dryppe af.
Husk at gemme låget.
Tegn med en sort tuschpen der, hvor
der skal skæres en åbning (tre sider).
Start cirka midt på kartonen omkring en
fingerbreddes afstand fra kanten. Bunden af foderautomaten skal ikke være
for lille, det er jo her, foderet skal ligge
– uden at falde ud. Skær op og skub
klappen tilbage. I kan sætte en siddepind i forneden. I så fald skal den være
lang nok til at gå igennem både forside
og bagside, ellers falder den af.
Det er ikke nødvendigt med en siddepind – fuglene kan sagtens sidde på
kanten.
Fyld nu solsikkekerner og/eller andre frø
i skruelågsåbningen gennem en tragt og
sæt låget på.
Foderautomat med sorte solsikkefrø.

Hæng foderautomaten op i et træ, en-

Vidste du det?
Fugle har også brug for vand. Stil
et fuglebad eller nogle skåle med
vand frem. Kig til dem jævnligt og
sørg for, at der hele tiden er friskt
vand. Er det frostgrader, kan I
komme en smule madolie i vandet
eller hælde varmt vand i, så isen
smelter.

Bor to huller i kokosnødden, hvor der er
”øjne”. Hæld mælken ud i et glas. Sav
et hak i kokosnødden som på billedet
herunder. Skær det hvide kokos ud af
skallen. Bind en snor igennem hullerne
i toppen af nødden. Hæld frø eller
fedtblanding i den tomme nøddeskal og
hæng ”fodernødden” op i et træ.
Ophængning af foder
Det er vigtigt at hænge foderet op et
sted, hvor fuglene har frit udsyn, så
katte ikke kan snige sig ind på dem.
Hæng gerne foderet i nærheden af
træer eller buske, hvor fuglene kan søge
tilflugt, hvis der er fare på færde.
Læg ikke foder direkte på jorden, det
tiltrækker mus og rotter.
Hæng gerne flere foderautomater op.
Så kommer fuglene ikke så meget til at
”skændes” om maden.

Foderautomat med almindelige solsikkefrø.
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Vil du vide mere?
Der findes mange gode hjemmesider om fuglene i Danmark,
blandt andet Dansk Ornitologisk
Forening, www.dof.dk
På biblioteket kan I finde f.eks.
Politikens store fuglebog, hvor
der også er en cd med fuglestemmerne i.

Fuglenes svar på McDonald’s.
Smelt fedtet langsomt i gryden. Tag
gryden af varmen. Hæld derefter frø,
nødder og eventuelt også havregryn
og rosiner i fedtet og bland godt. Hæld
blandingen i den skyllede mælkekarton
og stil den udenfor i kulden, så fedtet
kan stivne.
Luk kartonens top med hæfteklammer.
Når fedtblandingen er stivnet, kan I
skære foderhullet. I kan vælge at lave et
stort hul – eller to mindre huller, så det
bliver en etage-automat. Tegn eventuelt
først op med en tuschpen, så I ved, hvor
I skal skære. Pas på fingrene!

Smelt fedtet og bland frø, nødder og
andet godt i.

Lav huller til siddepindene med f.eks. en
strikkepind, så er det nemmere at stikke
pindene igennem kartonen.
Foderfedt i naturlig emballage
I vinterhalvåret kan man mange steder
få kokosnødder. De smager godt, og så
er de gode som et lille fodersted til småfuglene, når man har spist indholdet.

I skal bruge:
• En kokosnød
• En sav
• Et bor
• Snor
• Fuglefrø

En musvit prøversmager foderfedtet i naturlig emballage.
Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk
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