
 

Fodring af fuglene uden rotter, mus osv.  
 

St. Gallen, 30.12.2021. Især om vinteren, når maden er knap, kan rotter og mus blive et reelt problem. De 
søger ly i kældre, på lofter, i sommerhuse osv., hvor de kan slå sig ned og søge efter mad. De irriterende 
gnavere tiltrækkes af forskellige grunde, en meget almindelig årsag er fuglefoder.  
  
Fodring af fuglene er vigtigt, ikke kun om vinteren. Levevilkårene for vores fugle er blevet forværret gennem 
årene. Der er mangel på vital mad, især når der er frost og sne. Den ekstra fodring styrker bestanden og 
kompenserer for den faldende insektpopulation og det stadig mere begrænsede habitat. Derfor anbefaler 
dyrevelfærdsorganisationer og fugleeksperter at man helårsfodre.  
  
Desværre er fugle ikke de eneste, der tiltrækkes af en rigelig forsyning. Mus og rotter elsker fuglefoder og 
forstår at bruge denne faste fødekilde til sig selv.  
  
Problem gnavere truer fuglefodring 
  
Både rotter og mus er fremragende til klatring, så det er ikke kun fuglefodre, der falder på jorden, der er 
problematisk. Afhængigt af placeringen og typen af foderbeholder kan skadedyrene komme direkte ind i 
beholderen og spise der. Gnaverens tilstedeværelse driver fuglene væk og forhindrer dem i at få deres 
mad uforstyrret. Fuglene forurenes derefter med muse- og rotte ekskramenter, og i værste fald overføres 
sygdomme eller parasitter fra gnavere til fuglene.  
  
Forebyggelse mod mus og rotter ved fuglehuset 
  
Nogle forebyggende foranstaltninger kan træffes mod gnavere med hensyn til fuglehuset og måden at 
fodre på. Dette starter med udvælgelsen af selve placeringen, som skal være frit synlig og ikke beskyttet 
af buske eller hække. Dernæst er det tilrådeligt at give kun den mængde foder, der bliver spist, og at fjerne 
det resterende foder fra jorden hver dag, helst om aftenen. Der er også  fuglehuse som er  bygget på en 
sådan måde, at foder ikke falder på jorden. Maden eller huset kan evt. fjernes om natten. Fugle er kun 
aktive om dagen, gnavere er for det meste om natten.  
  
Ultralyd kan hjælpe med at forhindre mus og rotter i at flytte ind. De højfrekvente lyde forstyrrer de 
irriterende gnavere og har absolut ingen effekt på fugle, da sidstnævnte ikke kan opfatte ultralydslyde. 
Ultralydsdyret  repeller og ultralyd dyr  repeller  PRO fra SWISSINNO er perfekte til dette, da de er specielt 
udviklet til brug udendørs. De kraftfulde enheder driver effektivt mus, rotter og andre gnavere væk inden 
for en radius af op til ca. 150m². Den  robuste konstruktion og det schweiziske kvalitetsdesign er vandtæt, 
og det store solpanel oplader de indbyggede batterier hurtigt. Dette sikrer selvforsynende drift uden brug 
af en ekstra strømkilde.  
  
Bemærk: Ultralyd er en blid og dyrevenlig forebyggende foranstaltning. Ultralydsskræmmere ikke en 
løsning, hvis der allerede er gnavere på besøg regelmæssigt på fodringsstedet.  
  
Det anbefales ikke at skræmme gnavere væk med lugt 
  
Kryderier til at skræmme rotter eller mus, såsom olier, chili pulver, kamille, mynte, eller eddike, som 
undertiden foreslås, er desværre ikke effektive. Hvis disse produkter var effektive, ville de også skræmme 
fuglene væk, da de også er meget følsomme overfor lugt.  
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Dyrevenlige og sikre musefælder og rottefælder 
  
Hvis der allerede er gnavere til stede, skal der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at få dem væk, 
for ellers vil mus og rotter formere sig hurtigt med den overflod af  mad, der er til rådighed. Klapfælder er 
en effektiv metode til at slippe af med de irriterende gnavere. Konventionelle fælder har normalt et tryk 
eller kick trigger og udløses let af fugle. Disse fælder kan ikke anvendes uden yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger i nærheden af fuglene.  Rottefælden PRO  SuperCat,  musefælden PRO  
SuperCat  og  NoSeeNoTouch  musefælden  er  stærke og selektive. Den patenterede "Easy Catch"-
udløser forhindrer falske fangster, og fælderne kan ikke udløses af fugle. 
  
PRO SuperCat fælder af SWISSINNO kan kun udløses, når skadedyret er i den perfekte position! 
Lokkemidlet trækker skadedyret ind til fælden i den optimale placering, hvor den aktiverer udløseren med 
sin snude. Dette sikrer et præcist slag på halsen, der dræber øjeblikkeligt og minimerer smerte og lidelse 
i dyrevelfærdens navn. 
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