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Hjemmelavet fuglefoder 
Det er nemt at lave sit eget fuglefoder, og på den måde kan man tilpasse foderet til de fuglearter, der 

er i området. Man kan på den måde også lokke dem til, som man gerne vil se. Se skemaet på næste 

side. Med hjemmelavet fuglefoder undgår man desuden mejsekugler med plastiknet omkring, som 

kan være meget skadelige for de små fugle, da de kan blive viklet ind i nettet. 

Især om vinteren, hvor fuglene ikke har så mange andre fødekilder, er det godt at fodre. Hvis man 

først er begyndt, så er det dog også en fordel at fodre hele året rundt, hvis fuglene skal blive ved med 

at komme. Faktisk kan de blive meget afhængige af ens foderbræt som kilde til føde, så det er vigtigt, 

at man ikke stopper med at fodre midt om vinteren, når man først er begyndt. 

Det er vigtigt ikke at lægge for meget mad ud ad gangen, så maden ikke bliver for gammel, og så man 

ikke tiltrækker skadedyr. Ligeledes er det vigtigt at tjekke jævnligt og fjerne rådden mad. 

Se min Instagram, Naturfagskonsulenten, for flere idéer til udformninger end den vist herunder. 

 

For at lave dit eget fuglefoder skal du bruge: 

- Fedt i fast form, som fx kokosolie 

- Frø, kerner eller andet fuglene kan lide 

- Forme, fx muffinforme 

- Snor, evt. en lille pind eller et stykke pap i bunden 

 

Fremgangsmåde: 

Smelt fedtet og rør kernerne i 

Bind knude på snoren 

Sæt snoren i muffinformen og hæld blandingen i 

Lad blandingen størkne et par timer ved køleskabstemperatur 

Hæng op og nyd! 
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Hvad foretrækker de forskellige fuglearter? 
 

 

                                                  
 

Drosler, som fx solsorten, foretrækker æbler, gerne ikke helt friske 
 

 

                                      
 

Silkehaler foretrækker æbler og bær 
 

 

                                   
 

Bogfinke, kvækerfinke, dompap, grønirisk og kernebider foretrækker solsikke- og hampefrø 
 

 

                     
 

Spurve, kragefugle, duer og fasaner foretrækker korn 
 

 

                          
 

Flagspætter og mejser foretrækker jordnødder og mejsekugler 
 

Kilde: dof.dk 


