
 
 
 

                           Protokoll från föreningsmötet den 6/3. 
 

Ämnet vid det här mötet handlar om våra voljärfåglars  
livssbetingelser för ett bra liv. 

Och vi har till det här mötet bjudit in djurskyddinspektör Åsa Ryden.  

Inbjuden var också Peder Jonsson som till sitt yrke har att bygga flexibla och 
funktionella burar/voljärer till fåglar och andra djur. 

Om det har gjorts en anmälan om misstanke på vanvård hos någon fågelägare 
så åker Åsa dit för att prata med ägaren, dokumentera och fotografera 
fågelns boendemiljö. Åsa berättade med inlevelse och stort angagemang om 
hur det kunde se ut hos fåglar hon träffat på i sitt arbete. Vi fick ta del av foton 
som visade fåglar utan både mat och vatten och som hade det oerhört torftigt 
smutsigt och trångt. Bilder på fåglar som inte ens hade en dräglig tillvaro! 
 
 

”Hur gärna vill vi inte tro att fåglar som har skaffats för 
att vara ett sällskap och som skänker oss glädje också 
skall behandlas på det allra bästa sättet ”! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter 3 månaders 
vistelse hos ny ägare 
med en voljär på ca 25 
kvadratmeter och med 
god omvårdnad har 
fågeln fått nya fjädrar 

 
 
 
Här är ett exempel på en plockad 
och sårig Rosella som  med sin 
hona suttit alldeles för trångt.  
Ett av de vanligaste felen som 
fågelägare gör. 
(Bilden kommer inte från föredraget) 

Maj 



Man kan naturligtvis fråga sej, ”vem bestämmer hur en fågel skall ha det för 
att ha det bra”? 

Jo det finns väl reglerat i en djurskyddslag och fåglar lyder under ”Före-
skrifter för sällskapsdjur”. 

Eftersom Peder också var inbjuden så fick vi dessutom se burar i olika 
storlekar anpassade till olika fåglar. Burar i lättskött matrial och som man kan 
montera ganska enkelt själv eller få den inmonterad på plats. 

För den som tänker skaffa sej en fågel följer nu en sammanfattning av några 
enkla regler att hålla sej till! 

 En fågel kan aldrig få för stort utrymme. Burmåtten enl L80 anger endast 
minimimåtten ! En fågel skall för att må bra både kunna flyga och ha 
sysselsättning utifrån vilken fågel man har. 

 
 Fåglar skall ALLTID vara minst två eller fler för att ha sällskap. Undantaget 

är en fågel som får sitt behov tillfredsställt genom kontakt med människa. 
Dock kan en människa endast i undagsfall ersätta en artfrände. 

 
 Fåglar behöver tillsyn dagligen med rent vatten och foder så de inte blir 

vare sej för tjocka eller för magra. 
 

 Fåglar måste ha ljus som anpassas så att dygnet delas upp i dag och natt. 
Utan ljus äter dom inte och svälter ihjäl. Rätt temperatur där fåglarna 
vistas, beroende på vilken fågel man har. 

 
 Renhållning av bur/voljär och byte av bottenmatrial så ofta att inte en fågel 

blir smutsig. 
 
 Ta reda på så mycket information som möjligt om den fågel du tänkt köpa. 

Skaffa en stor bur en bra fågelbok och gå med i en fågelförening. 
 
 
Ingen vanvårdar sina fåglar med flit utan det handlar oftast om sjukdom, ren    
okunskap eller oförstånd. Och vi kan alla vara fåglarnas ambasadörer i olika 
sammanhang. 
Om man tror att ett djur far illa så ringer man 031-607172 och berättar om sin 
oro och får hjälp med att göra en anmälan . 
  
                      Vi i föreningen vill säga STORT TACK till Åsa och Peder! 

                                  Britt Winzell sekreterare. 
 


