
 

 

 

 

TIPS OG INSPIRATION TIL ET GODT FUGLEHOLD 

I naturen bruger fuglene deres næb i 90 % af deres vågne tid, og også i fangenskab har 

fuglene behov for at beskæftige deres næb. Du kan mindske en hel del af din fugls 

bideri i forbudte ting såsom døre, karme, sofaer osv., hvis du sørger for at give den 

friske naturgrene, den kan bide i. Her er en liste over gode, ugiftige grene, du kan sætte 

op i din fugls bur: 

Alm. Ahorn 
 
 
 
 
 
 

Bøg Bambus 

Eg 
 
 
 
 
 
 

El Elm  

Gran 
 
 
 
 
 
 

Hassel 

 

Hvidtjørn  

Pære 
 
 
 
 
 
 

Ribs  Solbær  

Syren 
 
 

Troldhassel 
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Naturgrene i varierende tykkelser er også rigtigt godt for fuglenes fødder, da de ellers 

kan ’fastlåses’, hvis de holder om samme tykkelse pind hele tiden. 



FODRING 

I naturen spiser fuglene også frø, kerner og nødder, men det udgør under 50 % af deres 

føde. De har også et stort behov for frugt og grønt. Du får her en liste over frugt og 

grønt, som din fugl gerne må få, og som kan købes i supermarkeder og grønthandlere: 

      Frugt: 
- Abrikos 
- Ananas 
- Appelsin 
- Banan 
- Blomme 
- Fersken og nektarin 
- Granatæble 
- Kiwi 
- Mango 
- Papaya 
- Passionsfrugt 
- Pære 
- Sharonfrugt 
- Stjernefrugt 
- Vindruer 

      Grønt: 
- Artiskok 
- Asparges 
- Blomkål 
- Broccoli 
- Chili 
- Gulerod 
- Hvidløg 
- Ingefær 
- Løg 
- Majs 
- Pastinak 
- Peberfrugt 
- Radise 
- Selleri 
- Sødkartoffel 

      Naturens gaver: 
- Blomme 
- Brombær 
- Hindbær 
- Hyben 
- Hyldebær 
- Jordbær 
- Kirsebær 
- Mirabeller 
- Mælkebøtte (hele 

planten) 
- Ribs 
- Rønnebær 
- Solbær 
- Stikkelsbær 
- Tjørnebær (hvidtjørn) 

 

Du kan naturligvis også gå i haven eller naturen og plukke selv. Mange af vores bær og 

frugter er fyldt med gode vitaminer – bare du ikke plukker tæt på trafikeret vej.  

Fugle kan godt være tilbageholdende overfor nye foderemner, men det betyder ikke, at 

de ikke kan lide dem. Bare bliv ved med at servere det nye for din fugl over en periode – 

pludselig smager den på det, og finder måske ud af, at det er det bedste i verdenen. 

 

Pellets: 

Pellets er tørfoder, som er specielt udviklet til fugle, og det 

indeholder alle de vitaminer og mineraler, som fuglene har brug for. 

Der findes flere forskellige mærker (f.eks. Zupreem, Hagen, 

Kaytee og Nutribird), og det fås i smagsvarianter og forskellige 

størrelser, så alle fugle lige fra små undulater til store araer kan få 

det. Det er desværre kun få dyrehandlere, der forhandler pellets, 

men det kan købes hos mange internet-forhandlere. Blandt andet 

www.fugleredens.dk. 

 

Hvis din fugl primært lever af frø, skal du huske at give den vitaminer, da den ellers vil 

udvikle mangelsygdomme.  

 

OBS! Avocado og chokolade er ren gift for fuglene! Derudover skal du undgå at bruge 

salt, så hvis din fugl får tilberedte grøntsager og ris, skal de være kogt eller bagt uden 

salt. 

http://www.fugleredens.dk/


LEGETØJ 

Tamme selskabsfugle har brug for beskæftigelse, mens de er i burene. Ofte er de lukket 

inde i burene i en stor del af døgnets timer, og i den tid har de brug for at få tiden til at 

gå med noget. Trælegetøj, som kan bides i stykker, er god beskæftigelse.  

Man kan købe meget spændende legetøj hos dyrehandlerne og på internettet, eller 

man kan vælge at lave det selv. Mange gange er det legetøj, man kan købe, særdeles 

farvestrålende, men det behøver det ikke at være for fuglens skyld. Tag for eksempel 

nogle tykke grene af de sorter, som du har set på side 1, skær dem i klodser, bor hul i og 

træk dem på en lædersnor. Vil du gerne have noget farve på, kan du lægge klodserne i 

blød i frugtfarve og lade dem tørre bagefter. Du kan også sætte grankogler på 

lædersnoren – kun fantasien sætter grænser, og din fugl vil elske det. 

 

CAPTIVE FORAGING 

I naturen bruger fuglene størstedelen af tiden på at lede efter føde, hvilket er grund-

tanken bag Captive Foraging. Fodrer man sin fugl på en sådan måde, at fuglen skal 

bruge tid og energi på at finde og hente sin mad, vil den være beskæftiget meget 

længere tid i forhold til blot at hente maden i en skål, og risikoen for kedsomhed 

mindskes dermed. 

Ligesom med legetøj kan man købe meget Captive Foraging-’legetøj’ på internettet – 

her er et par eksempler: 

 

 

 

 

 

 

Men man kan også lave en del selv. For eksempel kan man bore nogle huller i fuglens 

siddegrene og så fylde hullerne med mad eller nødder. Eller man kan tage små 

plastikbøtter, fylde godbidder i, sætte låget på og hænge dem op i buret. Eller man kan 

hænge små papirsposer – f.eks. slikposer – ind i buret med godbidder i. Igen er det kun 

fantasien, der sætter grænser – her er et par eksempler: 

 

 

 

 



BURET 

Alle tamme selskabsfugle har behov for at komme ud af buret HVER dag – de har brug 

for både at være sammen med deres mennesker, og de har brug for at bevæge sig. Alle 

fugle er sociale flokdyr, og holder man fuglen som alene-fugl, er det endnu vigtigere, at 

den er ude i mange timer hver dag. 

DTF anbefaler, at fuglene kommer ud af buret i mindst 4 timer hver dag, da de ellers kan 

udvikle problemadfærd som plukning, skrigeri, aggressivitet og apati mv. 

Men selvom fuglen er ude af buret i 4 timer om dagen, er der stadig 20 timer tilbage i 

døgnet. Derfor er det vigtigt, at fuglen har et så tilpas stort bur, at den kan bevæge sig 

frit og strække sine vinger, og samtidig skal der være plads til også legetøj, grene, 

gynger og skåle. 

Mange bure er designet, så de er dobbelt så høje, som de er brede. Dette er ikke i 

fuglens interesse, for langt de fleste fugle bruger ikke den nederste halvdel af det høje 

bur. Forsøg hellere at finde et bur, som er bredere, end det er højt. Og husk, at bure 

aldrig kan blive for store – jo mere plads din fugl har, jo gladere og mere aktiv er den, 

når den er i sit bur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hvordan du bliver medlem på 

 www.dansketamfugle.dk                      Facebook gruppe 
 

DaTa – Danske Tamfugle – håber, at vi med denne pjece har kunnet give dig lidt 

tips, viden og inspiration til et mere spændende fuglehold. Har du brug for mere 

information, står vi klar til at byde dig velkommen i foreningen. 

Den aktuelle kontingentsats findes på vores hjemmeside. 

Som medlem får du: 

- Adgang til spændende artikler på dansk 

- Mulighed for at deltage i spændende arrangementer 

- Mulighed for at deltage i kurser 

- Mulighed for gratis at kunne stille spørgsmål til brevkassen, som består af 

eksperter og dyrlæger 

- Stemmeret på den årlige generalforsamling 

http://www.dansketamfugle.dk/

