
Frågor & svar – Mata fåglar - 2022-11-30 

 

Hur mycket kan man påverka flyttfåglarnas revir ifall man hjälper övervintrade fåglar bättre 
klara vintern? Alltså, fler övervintrande fåglar överlever till häckning och ockuperar då mer 
plats så när flyttfåglarna kommer tillbaka har de ingenstans att häcka (tänker mest på mesar 
och flugsnappare)" 

Till viss del stämmer detta. Fågelmatning gynnar arter som blåmes och talgoxe vilket kan 
missgynna flyttande arter som flugsnappare. Därför bra att sätta upp fler holkar. Man kan 
även sätta en propp över holken ingångshål som tas bort när flugsnapparna anländer i 
månadsskiftet april/maj. Då har många mesar i södra och mellersta Sverige redan gått till 
häckning. 

 

Hur vanligt är det med parasiter kring fågelborden och vilken typ förekommer oftast? 

Just parasiter är inte så vanliga vid fågelbordet. Sjukdomen gulknopp orsakas av en 
zooflagellat (parasit). Den drabbar grönfink i första hand. Om man vidgar begreppet lite och 
låter det omfatta även virus och bakterier så är några vanliga sjukdomar som sprids vid 
fågelmatningen: salmonella (bakterie), papegojsjuka (bakterie), poxvirus (virus) och papillom 
(virus). De två första kan drabba människor, inte de två sista.Svårt att veta exakt hur vanligt 
dessa är, men i alla fall inte ovanliga. Vi vet att gulknopp dödat hälften av alla grönfinkar sen 
2008 så de kan ha svåra konsekvenser. Ge akt på individer som ser apatiska och 
uppburrade ut. 

 

Hittade en del döda fågelungar när jag inventerade mina holkar här i höst. Beror det på 
avsaknad av insekter, hade det hjälpt om jag hade matat dem under häckningen." 

Nej, jag tror inte det har med tillgång på insekter att göra. Det finns många skäl till fågeldöd i 
bon. Om vädret är kallt och regnigt några dagar kan det räcka för att dödligheten i kullen 
ökar. Det är i sig inte någon katastrof. Blåmes föder upp många ungar och bara några få 
klarar sig till vuxen ålder. Det är en del av deras strategi. 

 

Hur vanligt är det med fåglar med änglavingar? 

Det drabbar bara änder och gäss. Vissa arter tycks mer benägna än andra att utveckla detta, 
till exempel kanadagås. Det är inte särskilt vanligt. Förekommer mer i farmer där fåglarna 
matas med mycket näring för att växa snabbt. Änglavingar kan bara utvecklas när fåglarna är 
mellan 2 och 6 veckor gamla.  

 

Hur klarar fåglarna vintern om jag inte matar dom? Exempelvis rödhaken och gärdsmygen 
som lever av insekter. Bor i Göteborg. 

Gärdsmygen är mycket sällan framme vid matningen. Dne klarar sig på de fåtaliga insekter 
och spindlar som ändå finns. Men den klarar inte stora snömängder utan är klart vanligast i 
kustlandskapen i södra och västra Sverige. Rödhaken är däremot mer vid fågelmatningen 
och förekommer en bit upp i landet. Den behöver säkerligen hjälp under vintern. Den kan då 
äta jordnötsbitar, utlagt fett och skalade solrosfrön.  



 

Jag har en underbar fågelmatning där blåmes, talgoxe, nötväcka, pilfinkar och massor med 
domherrar äter sig mätta dagtid. Men tyvärr har sparvhöken hittat dit den kommer 2-3 ggr per 
dag. Ska jag sluta mata under en period och på det viset lura sparvhöken.  " 

Jag tycker inte du ska göra det. Sparvhöken är en naturlig del av vår fauna och behöver 
också mat. Gläds åt den i stället. 

 

Jag tänkte odla solrosor nästa år för att de är fina och för att få frö till fåglarna. Ger alla 
solrosor bra, goda frö till fåglarna? Det har ju kommit så många sorter." 

Jag kan inte jättemycket om olika sorters solrosor, men skulle gissa att alla som ger frön 
också är bra som fågelmat. Sedan kan säkert mängden olja variera och vissa vara bättre än 
andra. Men det är ju perfekt ekologiskt odlad mat och närproducerad. 

 

Hur och med vad ska man mata rödhake, Här i Skåne finns det alltid individer som chansar 
på att stanna. " 

Mata med jordnötter (smulor/mindre bitar), skalade solrosfrön och utlagt fett, till exempel fett 
(kokosfett, margarin, smör) som lagts i en delad kokosnöt. 

 

Jag har fått för mig att precis innan det blir snö så kommer det alltid mer fåglar under dagen? 
Känner de på sig att vädret ändrar sig? 

Det finns inga vetenskapliga bevis för att fåglar skulle kunna ana sig till speciella väder. Men 
i folktron är sådana föreställningar vanliga. 

 

Blev lite fundersam när jag läste att man inte skall mata fåglar med jordnötssmör avsett för 
människor. Dels för att det innehåller salt (som skulle vara farligt för fåglarnas vätskebalans) 
och dels för att det innehåller rostade jordnötter som ger mindre mängder energi och är mer 
svårsmält för fåglar. Salt vet jag är typ ok för fåglar men är just rostade jordnötter sämre? 
Eller var det främst ett säljargument att köpa speciellt jordnötssmör för fåglar (dyrare)? Har 
en stor burk med osaltat jordnötssmör utan tillsatser och blev tveksam, vill ju inte ge dem 
dålig mage! 

Det går fint att ge jordnötssmör till fåglar som är avsett för människor. Salt är inte ett 
problem. 

 

Finns det någon forskning på om matning av fåglar har visat sig öka risken för och kanske 
framförallt spridning av sjukdomar t.ex. hos våra vanliga nära knuten-fåglar? 

Ja, flera undersökningar, bland annat en i Illinois i USA, visade just det. Att fåglar som blev 
matade hade fler sjukdomar än kontrollgruppen som inte fick mat. 

 

Är bovete bra fågelmat? 



Kan inte svara på det egentligen. Har aldrig testat. Det är i varje fall inte farligt för fåglar att 
äta. 

 

Kritik mot att skatorna kommer till matborden. Man vill stänga ute dem på olika sätt. 

Även om skator också måste få finnas så kan det vara jobbigt att se skator länsa fågelbordet 
på allt fem minuter efter man har fyllt på. Använd fågelrör med sittpinnar som är för små för 
skator att sitta på. Det finns även matare inneslutna i en gallerbur som stänger ute skatorna. 

 

Ska man städa holkar på hösten eller tidigt på våren? 

Städa holken på hösten: parasiterna i bomaterialet gör att fåglarna inte lika gärna vill 
övernatta i holken annars. De vill hellre ha en tom holk. 

 

Kan man mata med andra nötter än jordnötter  

Ja, det går utmärkt. Nötter är fett- och energirika. 

 

Varför är det "inte okey" att mata skator o kråkor " 

Det är det förstås. Men man kanske inte bara vill mata skator och kajor. 

 

Om vi med matning av fåglarna får sämre individer att överleva, medför inte detta att vi 
indirekt matar rovfåglar, såsom sparvhök?" 

Ja. Och det är ju i så fall utmärkt? Eller?  

 

Har hört att talgbollar man köper inte är bra mat för fåglarna, dåligt innehåll. Stämmer det?" 

Nja, innehållet är det oftast inget fel med. Men konsistensen är vanligen för hård för att de 
ska fungera bra. Smula sönder dem och släng ut på marken är ett alternativ. 

 

När är sommarmatning och när är vintermatning enligt dig, vilken månad?" 

Jag brukar börja säsongen i mitten av november när maten i naturen börjar tryta och 
fortsätter sen till april ut. Det är för mig vintersäsongen. Övrig tid är sommarmatning, då 
brukar jag inte mata. 

 

Vilka holkar är bäst? Märke - fabrikat? 

Har dålig koll på holkar vad gäller märken och fabrikat. Inte så viktigt för fåglarna egentligen. 
Se till att den är rejält byggd med kraftiga dimensioner för att göra det svårare för större 
hackspett. Minst 15 cm från hålets nederkant till botten i mesholkar. 



Jag tycker mig se att talgbollar inte blir lika populärt senare på vintern än i början. Har fler 
noterat detta? Vad kan det bero på? 

För min del brukar jag tycka ungefär tvärtom. Men det beror på när du menar ”senare”. När 
det är varmare på dygnet fungerar de generellt bättre. Det vill säga om du börjar tidigare än 
jag, i t ex oktober, och slutar tidigare än jag, i t ex mars, så kan det säkert vara samma 
observation. Talgbollar funkar dåligt under december-mars.  

 

Hur ofta bör man rengöra fågelbadet? Vilket material är lämpligast? 

Om det är ett mindre fågelbad så bör det göras rent en gång i månaden i alla fall. Jag förstår 
inte riktigt frågan om material. Material på fågelbadet? Har i så fall ingen riktig uppfattning. 

 

Är det ok att mata med chiafrö? 

Absolut! Det är en ökenväxt från Centralamerika som äts av vilda fåglar där. 

 

Hönsfoder bra att mata med? 

Det fungerar men se upp med pellets av hönsfoder som lätt tar upp fukt och kan frysa sönder 
samt om det är milt ute jäsa/mögla. 

 

Vilka trädarter ger mest mat (frön) till fåglarna, ska plantera några träd och vill ju gärna gynna 
småfåglarna på lite naturlig väg." 

Oj, har svårt att ge ett exakt svar men ek är bra, liksom körsbär. 


