Udvalg for markvildt og natur

Fodring af fuglevildt:
Fodr hele året

Formålet med fodring af hønsefugle er at give dem et fodertilskud i de perioder, hvor der kan
være mangel på føde, samt at holde fuglene på terrænet.
Det britiske The Game & Wildlife Conservation Trust (GC) har i en stor undersøgelse i Sydengland på 16 udvalgte landbrugsområder påvist, at det moderne landbrug med store vintersædsmarker udgør et meget dårligt spisekammer forud for ynglesæsonen.
Hvis jægerne så samtidig anvender den forkerte fodringsteknik, kan det ikke undgås, at det får
en meget negativ virkning på ynglesuccesen.
GC påviser i undersøgelsen, at ynglesuccesen står og falder med, om fuglenes fedtreserver er i
orden.
Konklusionen er, at der skal være en tilstrækkelig mængde føde i det landskab, som fasanerne
hen over foråret trækker
ud i for at yngle, så de
nødvendige fedtreserver
kan opbygges.
Bliver de ikke det,
betyder det, at fuglene
svækkes, bliver taget af
prædatorer eller forlader
reden.
Gennemføres rugningen, bliver hønerne
markant dårligere til at
passe kyllingerne.
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Hvad med agerhønen?
Hammers agerhøneundersøgelser fra 1955
viser utvetydigt, at korn og frø spiller en
langt større rolle i føden om foråret end om
vinteren.
I filmen Agerhønen og det moderne landbrug vises der, hvordan forårsfodring har
stor betydning for agerhøneparrene og
deres territorier. De har tydeligvis samme
behov som fasanerne for mere fedt.
Har man automater til agerhøns, kan man
se, at parrene om foråret holder til i nærheden af en automat.

Kråseflint
Mangel på kråseflint forårsager rigtig
mange trafikdrab på fasaner og agerhøns
hver vinter.
Det er ærgerligt at finde den ene af et par
agerhøns eller dele af en flok kørt ihjel i
vejkanten.
Derfor kan man eksempelvis smide en
spand skarp grus iblandet lidt knuste
skaller under eller ved siden af foderautomaterne.
Tørt sand kan også blandes i kornet i
automaten.

Jægeraktivitet
Man bør etablere et netværk af små foderautomater rundt om i terrænet, hvor agerhøns og
fasaner færdes. Det er et tiltag, hvor alle jægere kan være med, og det kan gøres på alle jagtterræner.
De bedste automater laves med foderspiraler eller feeder-foderindsats, som kan købes flere
steder og til en overkommelig pris.
En feeder-foderindsats er en cylinder fremstillet af presset jern med mange huller, så fuglene kan
komme til foderet.
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Agerhønsenes automater skal placeres rundt om i det åbne terræn, og der bør være et par
automater på hver floks territorium, ligesom der skal være en automat pr. par.
Fasanernes automater placeres i ledelinjerne, som fasanerne bruger på reviret. Endelig skal
man huske at fodre fra august til juni, evt. hele året. Der er naturligvis også automater i remiser
og skove, hvor fasanerne opholder sig gennem efterår og vinter.
Brug altid ren hvede. Det kan fuglene godt lide, og man kommer ikke i konflikt med landmanden.
En af fordelene ved helårsfodring er, at
såvel agerhøns som fasaner lærer automaterne at kende, når de færdes rundt i
terrænet.
En af sidegevinsterne ved helårsfodring er
også, at de fugle, som findes på terrænet,
tilsyneladende ikke i så høj grad siver ud til
naboterræner.
Der er selvfølgelig forskel fra terræn
til terræn på, hvor tæt foderautomaterne
skal stå, men nedenstående kort giver et
fingerpeg.
Man kan sige, at når man står ved én
foderautomat, så skal man kunne se til den
næste.

Foderautomat fasan
Foderautomat agerhøne
100 meter
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Lav dine egne automater
Foderautomater kan købes mange steder,
men man kan nemt lave dem selv.
Store automater til fasaner laves lettest
af plasttønder.
Det kan ikke betale sig at bruge for store
tønder eller fylde for meget korn i dem.
Trykket kan få kornet til at pakke ved
spiralen.
Foderautomaterne er mest stabile, hvis de
forsynes med fire ben.
Fasaner skal have ca. 40 centimeter
frihøjde under automaten.
Spiralerne til automaterne kan fås flere
steder. De bedste er nok de spiraler, der
skrues på en hård nylonbund.
De er lette at montere, og kornet pakker
sjældent ved udgangshullet.
Kornet pakker aldrig i feeder-indsatsen.
Hvis tønden ikke er grøn, så husk at give
den en gang maling, så den er camoufleret.
.
Små automater til agerhøns laves nemt
af plastrør fra tæppehandleren.
De fylder ikke stort mere end en hegnspæl og er normalt i naturfarver. Derfor kan
de opstilles alle steder i markskel, på grøftekanter og lignende. Agerhøns skal have maks. 30
centimeter under selve røret.
Spiralen monteres i bunden ved at slibe nylonpladen til.
En trykimprægneret lægte fungerer udmærket som pæl til at fastgøre røret på.

Kontakt:
Du kan altid komme i kontakt med Udvalg for markvildt og natur. Klik ind på www.sjid.dk. Find udvalget under
bestyrelse/udvalg.

Stående Jagthunde i Danmark
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