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Vintermatning av fåglar i trädgården 

 

Vem gillar vad? 

De allra flesta fröätande fåglar föredrar fettrika fröer som solrosfrö och hampfrö, 

medan nästan bara gulsparven har havre högst på önskelistan. Här har du några 

exempel på vinterfåglarnas favoriter: 

Hampfrö gillas av: grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, 

talgoxe, blåmes, rödhake, entita, talltita.  

Solrosfrö: grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka.  

Havre, brödbitar, kokt osaltat ris: gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva.  

Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö: gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, 

gråsiska, grönsiska, järnsparv.  

Bokollon: bofink, bergfink, nötväcka.  

Körsbärskärnor, nötter: Stenknäck 

Ekollon: nötskrika, nötkråka, ringduva, nötväcka.  

Hasselnötter: nötskrika, nötkråka, nötväcka, större hackspett.  

Jordnötter: de flesta mesarna, nötväcka och siskor.  

Talg, ister, späck, kokosfett: blåmes, talgoxe med flera mesar, kungsfågel, större 

hackspett, nötskrika, skata, trädkrypare.  

Kokosnöt: blåmes, talgoxe, nötväcka 

Äpple, päron, banan, rönnbär, oxelbär: trastar, sidensvans, kaja, stare. 

Nypon: Grönfink 
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Några bra aktiviteter inför fågelmatningen: 

 

Gör talgbollar av stora kottar! Det som behövs: ister, kokosfett, hård margarin 

eller smör (ej salt). Tryck in fettet och rulla sedan i fröna. Bind fast ett hängband i 

kotten! 

Gör fågelmatare av Juicekartong! Ett juice- eller mjölkpaket kan bli en praktisk 

fågelmatare att fylla med frö. Klipp upp en lucka i kanten på ena sidan av karton-

gen, och häfta eller tejpa ihop.  Fyll med frön, gör hål för upphängningssnöre och 

förslut gärna med en kraftig påsklämma. 

Gör fågelmatare av en plastflaska! Tryck hål på bägge sidor, några centimeter 

från flaskans botten. Trä en sittpinne igenom, typ tjock/lång som en penna, klipp 

upp en flik ett par cm ovanför sittpinnen där fröna kan plockas fram av fåglarna. 

Fixa en kokosnöt som mesarna kan hacka ur! Tryck två hål i den mjuka trubbiga 

änden av nöten! Slå med hammare eller sten bort ett stort stycke i den spetsiga 

änden. Häng upp i ett snöre i hålen! Ett bra sätt att mata småfåglarna om de skall få 

ha kokos ifred från skator, kråkor och kajor. 

Talgklocka av blomkruka: Om du tar smält talg eller kokosfett och blandar detta 

med olika fågelfrö, häller sedan blandningen i en blomkruka. Men sätt först ett 

snöre igenom hålet i krukan, ena änden att hänga upp med, andra änden hänger ned 

genom ”klockan” så fåglarna kan hänga i den. Gör en stor knut på snöret som 

täpper till hålet i krukan, annars rinner den flytande fettmassan ut! När den stelnat 

har du en utmärkt fågelmatare för de minsta.  
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Några bra växter att mata fåglar med: 

 

Hirs 

Hirs är ett mycket gammalt sädesslag som anses härstamma från Ostasien. Det 

används i matlagning, till exempel till hirsgröt, men framförallt som kreatursfoder 

och fågelfrö. 

Jordnötter 

 Jordnöten är en art inom familjen ärtväxter som odlas för sina näringsrika frön 

(”nötter”). Arten förekommer numera inte vild, men den härstammar möjligen från 

Brasilien. Jordnötens frukter är inga egentliga nötter i botanisk mening, som 

hasselnötter, utan baljkapslar med ett eller två frön i varje. 

Kokos 

Kokospalmen är ett 20-30 meter högt träd som växer vilt på södra halvklotet, 

främst längs kuster. Kokospalmen hör till familjen palmer och är den enda arten i 

släktet Cocos. Dess frukt, kokosnöten, växer i grupper om 10-20 stycken och 

mognar hela året. 

Hampa 

Hampan är en mycket tålig och snabbväxande ettårig ört med fingrade, tre till 

nioflikiga blad. Hampa är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna, med en 

förmåga att växa på näringsfattiga jordar i de flesta klimatzoner, och på höjder upp 

till 3000 meter över havet. Fröerna är fyllda med näringsrika fettsyror till nytta för 

våra fågelvänner. 

Solros 

Solrosen är gul till färgen och kan bli upp till 3 meter hög. Den kommer 

ursprungligen från Mexiko och odlas i Sverige främst som prydnadsväxt. Solrosens 

tillplattade fröer används gärna som fågelfröer men även oljeproduktion. Ur fröna 

kan pressas den blekgula, tunnflytande, milda och feta solrosfröoljan. 


