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I SNE STÅR URT OG
BUSK I SKJUL...

Og så kan det godt være koldt at være
fugl eller egern!
Eller giv dem lidt fedt eller talg og
Af Ole Rasch

hæng lidt nødder ud til de små Egern

Hvis du vil have en spiseplads til
fuglene, der ikke er overdækket, skal
du placere den i en højde af minimum
1,5 meter i nærheden af buske, men så

Tænk på dyrene, især fuglene - de
trænger til mad. Hjælp dem med noget
godt foder med masser af fedt i, f.eks.
solsikkefrø, hampefrø eller hørfrø,
som er mange fugles ynglingespise.
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der ikke er nogen chance for, at kattene
kan sidde på lur og angribe fuglene.
Du skal helst undgå at købe
færdigblandet fuglefrø - det er normalt
ikke pengene værd, da de mest består af
stivelse (korn og majs), og indeholder
meget lidt fedt. Det kan være en fordel
at købe og serverer de enkelte frø hver

Serveringstidspunkt
Det er meget vigtigt, at fuglenes
morgenmad serveres tidligt på
morgenen, idet mange af de mindste
fugle er tidligt på færde. Men
det er lige så vigtigt, at det sene
eftermiddagsmåltid bliver serveret i
tide, inden mørket falder på. Det er
også vigtigt, at fuglene får rigeligt med
mad, der indeholder meget fedtstof, så
de kan klare en lang og kold nat.
Har man brød, æbler eller andre
former for frugt, er det også noget,
fuglene sætter pris på.

Det er i øvrigt utroligt, hvad fuglene
kan li’ af det, der bliver tilbage
fra husholdningen, så i stedet for
at smide det i affaldsposen, kan

for sig. Fodereksperterne siger i øvrigt,
at der altid skal være solsikke- og
hampefrø på foderbrættet.
Såfremt du vil vælge at have et
foderbræt med tag på, skal det placeres
på samme måde som et uden tag.
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man give det til fuglene. Mange
af fuglene i haven kan godt lide at
rengøre og spise resterne af det vi
levner på f. eks. stege og kogeben,
rester af kartofler, ris og de fleste
grønsager. Rester af fisk er også
en populær ret for fuglene. Man
kan sagtens forsøge sig med alle
rester fra middagsbordet; man skal
bare huske at fjerne resterne på
fugleberettet, inden fuglemanden
bliver dårlig.
Et lille tip: Fugle kan godt lide at
spise æbler. Skær et æble halvt
over, og for at nu æblet ikke skal
flytte sig rundt i gården eller på
græsplænen, så sæt det fast med et
grillspyd eller bare en almindelig
blomsterpind.
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Det skaber liv i haven med mange
fugle, men man skal fodre konstant.
Til gengæld kvitterer fuglene med
deres kvidren og fløjt, som vil kunne
høres i alle dagtimerne.
Der er meget litteratur om fodring af
fugle, som kan lånes på biblioteket. Så
der er ingen undskyldning for ikke at
få viden om fodring af fugle.

Æble på grillspyd

Grillspyddet stikkes igennem æblet og
stikkes derefter ned i en fliserille eller i
Græsplænen.
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Sådan sætter man æblet fast
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