
AKTIV!

Høst - Vinter - Vår

Fuglefôrplass

Ved å mate fuglene blir vi 
bedre kjent med de forskjel-

lige artene, og vi hjelper dem gjennom 
vinteren. Barna lærer å kjenne igjen de for-
skjellige artene.

Fôrplassen bør ikke ligge for 
åpent til, da føler fuglene seg 
utrygge. Finn et sted hvor 

dere har god utsikt til plassen, men uten for 
store vinduer rett ved da det kan medføre 
noen triste ”dunk”. Bruker dere fuglebrett 
må dette rengjøres jevnlig.

Skaff en fugleplakat s.d. og 
merk av de fuglene dere ser 

og hvor ofte de kommer. Sett navn på fu-
glene. ”Lille Fjærball” kan være et like godt 
navn som ”Blåmeis” ”Vippstjert” like godt 
som ”Skjære”. Det viktigste er at ungene har 
glede av fuglene og fatter interesse for dem. 
For fuglene er det ok at det fôres gjennom 
vinteren når man først har begynt. Ikke glem 
vårknipa.

DU TRENGER:
Fuglefrø 

Frøautomat, kan kjøpes / lages selv, 
Evt kokosnøtt(som deles i to og 
henges opp) 

Meiseboller og/eller nøttepose 

Brødskalk på pinne 

Peanøtter med skall (usaltede) 

Ståltråd

Nek

ÅRSTID:

HVA:

HVORFOR:

SLIK 
GJØR DU:

ELLERS:

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

UT I NATUREN:

FUGLERESTAURANT

STØPE TALGPOTTER:
Talg er godt egnet som fuglemat. Du kan 
henge ut talgen i nett eller legge den di-
rekte på fuglebrettet. Eller du kan støpe 
talgpotter og henge dem opp.

DU TRENGER:
- en plastpotte (for eksempel en blomster-
potte), frø av for eksempel solsikke, talg, en 
pinne, en snor, en kjele 

Fremgangsmåte:
Smelt talgen i en kjele.Den skal bare smelte 
– ikke bli for varm. Pass på at du hele tiden 
har et lokk i nærheten i tilfelle flammer. Ha 
solsikkefrø i kjelen. Lag et lite hull i bunnen 
av potta hvis det ikke er noe fra før. Stikk 
pinnen gjennom potta slik at den tetter hul-
let. Pinnen bør stikke så langt inn i potta at 
fuglene kan bruke den til å holde seg fast 
når de spiser. Fyll potta med blandingen av 
talg og frø. Når talgen er størknet, kan du 
henge talgpotta opp som vist på tegningen.


