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Gråsiskan föredrar 
hampfrön och jordnötter.
FOTO: ANDERS WESTERLUND

Det finurliga är att man inte måste sitta 
klistrad framför fönstret en hel dag. Man ska 
bara rapportera in det högsta antalet av en 
art man ser samtidigt på sin matning. Man 
kan alltså titta en stund när det passar. An-
ledningen till att evenemanget pågår under 
fyra dagar, från fredag till måndag, är att även 
fågelmatningar vid skolor och arbetsplatser 

ska kunna vara med.
SOF kommer att skicka in preliminära 

resultat till media redan söndagen den 31/1, 
så det är bra om så många som möjligt lämnar 
in sitt resultat redan under söndagen. Det 
bästa är också om man har möjlighet att göra 
det via deras hemsida.

ÅSA STEINHOLTZ

Vinterfågelmatning 2010

Har du laddat förrådet med solrosfrön? Den sista helgen i 

januari (29/1–1/2) är det dags för Vinterfåglar inpå knuten 

(VIK) igen. Du är väl med och håller koll på gästerna vid 

ditt fågelbord? För den som är obekant med evenemanget är det SOF, 

Sveriges Ornitologiska Förening, som under en helg uppmanar svenska 

folket att räkna fåglarna vid sitt fågelbord. Under de fyra år som VIK 

har organiserats har det bara ökat i popularitet och förra året deltog 

över 12 000 personer. Mer information finns på SOF:s hemsida 

http://www.sofnet.org/ 
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Några tips för en lyckad fågelmatning
-

larna kan äta i lugn och ro och att det finns 
buskar  i närheten där fåglarna kan ta skydd 
om det skulle behövas. 

i din fröautomat är det stor risk att fåglarna 
letar vidare hos grannen.  

matning är det en god idé att servera olika 
sorters mat. Tänk också på att alla arter inte 
klarar att äta från alla sorters automater. Det 
viktigaste vid valet av fågelbord/fröautomat 
är dock att maten hålls någorlunda torr och 
att fröna inte blandas med avföring.

Olika sorters fågelmat 
Vintern är en tuff tid för våra fåglar med en 
ständig jakt efter mat för att inte frysa ihjäl. 
Då är det inte så konstigt att de energirika 
produkterna är de som är populärast. Rent 
fett som kokosfett, ister och margarin är 
förstås mycket energirikt, men det kan också 
vara bra att veta att solrosfrön och jordnöt-
ter har nästan dubbelt så högt energiinnehåll 

Solrosfrö Hampfrö Jordnötter Talgbollar, ister, 
    späck, kokosfett 

Stenknäck Bofink/bergfink Nötväcka Tofsmes
Steglits Domherre Större hackspett Svartmes
Nötväcka Entita Gråsiska Trädkrypare
Domherre Talltita Grönsiska Alla hackspettar
Entita Gråsiska  Kråkfåglar
Talltita Grönsiska  

som havre och vete. Hela havre- och vetekorn 
är också svåröppnade för många arter. Gul-
sparven är dock ett undantag som verkligen 
föredrar havre och inte har något problem 
med att öppna skalen. En del till synes billiga 
vildfågelfröblandningar innehåller ganska stor 
andel havre, vilket kan blir dyrare i längden 
eftersom många fåglar hellre äter andra frön 
och ofta sprätter iväg havrekornen. 

De allra vanligaste fågelbordsbesökarna, 
talgoxe, blåmes och pilfink, äter det mesta 
du bjuder på, men vill du ha besök av andra 
arter kan det vara bra att servera deras favo-
ritföda.

Ovanliga fågelbordsgäster
Under vintern 2009 fick några fågelmatningar 
i Uppland besök av ett par långväga gäster. 
Du minns väl den gulbrynade sparven på 
Järvafältet och taigatrasten i Vallentuna? Det 
är bara att sätta igång och mata! Vem vet vad 
som dyker upp på din matning i vinter?
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Vinterns  fröer!
Välkommen till Karins fröbod i Tobo! Vi tillhandahåller 
fågelfröer, fröautomater och holkar.

Butiken är öppen onsdagar 18.00-19.30, lördagar 10.00-11.00 
eller efter överenskommelse. 

Kontakta oss på e-post: karin@karinsfrobod.se eller 
ring: 0295-34 227 alt. 070-636 58 26. För vägbeskrivning och 
mer information, titta in på hemsidan: www.karinsfrobod.se
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