Rapport från medlemsmöte
den 10 november 2013
Rita välkomnar alla till vår träff.
Detta möte handlade om våra fåglars förutsättningar för att få ett långt, friskt
och bra liv.
Vi hade bjudit in djurskyddsinspektör Åsa Rydén som med illustrerande bilder
presenterade jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning, speciellt för
fåglar.
Åsa arbetar bland annat med att ta emot allmänhetens oro och anmälningar
om djur som kan tänkas fara illa. Åsa berättar med stort engagemang om hur
det kan se ut hos fåglar som hon i sitt arbete träffat på.
Vi fick ta del av beklämmande bilder, fåglar utan både mat, vatten och
dagsljus. Bilder på fåglar som hade det oerhört torfigt, smutsigt och trångt.
Bilder på burar som var inlindade i gladpack, bilder som får våra ögon att
tåras.
Reflektion:
"Hur gärna vill vi inte tro att fåglar som har skaffats som sällskap och
som skänker oss en sådan glädje också kommer att behandlas på det
allra bästa sättet" !
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På Jordbruksverkets hemsida finns djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m av djur, avsedda för sällskap
och hobby.
Du kan läsa om detta på den här länken.

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 enligt 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 undantagsfall 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 bottenmaterial 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!
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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)

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

Maj
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Kalasgott fika och vi fick nya krafter ...

Leif småpratar med goda vännen Åsa och Inga-Lill,
Rita och Bettan låter sig väl smaka.
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Som alltid blev det trevliga samtal vänner emellan

Nu var det dags för lite mötesinformation.
Britt börjar med att hälsa fem-sex stycken nya medlemmar välkomna.
Så fortsatte Håkan Kronholm att berätta om föreningens uppfödarträffar. Han
betonade att man inte behöver föda upp fåglar för att vara med i gruppen, utan
det räcker med att man har ett intresse för fåglar, foder m.m. Nästa uppfödarmöte är den 24 november kl. 14.
Nytt från och med denna träffen är att varje möte har ett tema. Denna gång
handlar det om afrikanska långvingepapegojor.
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Du som vill vara med på denna träff anmäler detta till Thomas, där mötet skall
vara denna gång. Telefon 0708 - 169 399.

Sedan fortsatte Maria att berätta om tamfågelgruppen. Sorgligt nog kunde vi inte
ha någon friflygning under hösten eftersom lokalen skulle repareras. Vi kommer
att ta nya friflygningstag nu till våren!
Nytt blir också här att man skall samlas kring ett tema innan fåglarna släpps fria.

Härliga Alison!
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Tack alla 34 som kom och gjorde detta möte så trevligt!
Nästa möte den 1 december kl. 13 är som ni vet vårt julmöte, se inbjudan.
Vi ska få se och höra om hur Håkan och Pia hade det på sin resa i Australien.
OBS! Vi behöver din anmälan senast den 24 november så att vi vet hur många
skink /ost smörgåsar vi ska göra och hur stor julkaka Håkan skall baka.
Meddela Britt, GBF@fagelhobby.nu.
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