
 
 

Medlemsmöte den 11 mars 2018, Naturhistoriska muséet 

Det här mötet började inte som de andra. Vår käre kompis Thomas har tyvärr lämnat oss, efter en 
tids sjukdom. Därför startades dagen med en minnesstund. Dan, som har varit vän med Thomas  
sedan i början på 60-talet, berättade om Thomas liv och hans alla intressen. Det var en fin stund, 
lågmäld och varm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Thomas Brosset f.1945 05 24 – †2018 03 07 

Därefter var det den sedvanliga informationen om vad som skett och vad som kommer att hända i 
föreningen under den närmaste tiden. 

• 17 mars – Resa till DAK i Breadstrup, Danmark. Endast Dan, Christer och Per åker i år. Kika på 
Facebook för bilder från resan. Förhoppningsvis inspirerar det fler att åka med nästa gång. 

• 8 april – Medlemsmöte. Vi tar med våra egna fåglar och diskuterar skötsel, foder osv. 
Anmälan behövs. Vi ser fram emot en stor uppslutning. 

• 15 april  - Friflygning på orkestergatan.  

Mer information finns på vår hemsida under fliken Kalender. 
Information finns även på facebook. 
https://www.facebook.com/groups/791538424196862/ 

Roger Pålsson var dagens talare och han berättade om sin 
uppfödning och hur han gör inför hämtning. Roger har ungefär 
160–170 fåglar av olika arter. 

Han började med att duka 
upp med flera burkar 
innehållande olika foder och 
tillskott som han ger sina 
fåglar. Äggfoder, parakit-, 

 Groddblandning 

 Parakitblandning 

https://www.facebook.com/groups/791538424196862/


fink- och groddblandning m.m. 

Roger 

Roger använder sig av parakit- och groddblandning som han mixar 50:50 och blötlägger i ett dygn 
innan han ger fåglarna fodret. Det fungerar väl på hans fåglar. Det ger han till sina större parakiter. 

Stefan berättade att han har ett par amazoner som inte var intresserade av den blötlagda 
groddblandningen, men när han gjorde ett uppkok på den åt de. Tipset hade han fått ifrån Loro 
Parque när de var där med Thomas. Loro Parque använder Versele-Laga Prestige Premium Papegaai 
Dinner Mix som är lite kraftigare och större i storleken. De förväller blandningen 
och ger till sina fåglar och det är populärt.  
 

Inför häckning, omkring påsk, strör Roger även på lite protein och 
ger äggfoder. Roger blandar tre sorters äggfoder, torrt, blött och 
ett som är för frukt och insektsätare, innehållande insektspaté. 
Det torra fodret är köpt från King. Han fortsätter att ge 
häckfoderblandningarna över sommaren tillsammans med 
äpplen, nypon, rönnbär, renfana och andra ätliga växter som han 
finner runt husknuten. Renfanans blad som i gammal folkmedicin användes som 
maskmedel.  

                            Den innehåller Tujon som i för höga halter år giftig. 
 
Per ger sina fåglar små räkor som en extra proteinkälla och det uppskattas. 
Breedmax fick Roger tips av en dansk för flera år sedan att sätta till för att få en 
bättre häckning och ungar. Även det tillsätter han i sitt äggfoder i häckningstider. 

 

I dricksvattnet blandar han Aviclens (Birdcare) för att hålla det fritt från bakterier. Det har 
samma verkan som det kalciumpropinat som vi säljer via GBF. Är du intresserad av vårt 
billiga kalciumpropionat så kontakta Per.  

 Generellt ger han aldrig en sorts frö, utan blandar alltid olika sorter, t.ex. tre sorters olika 

parakitblandning, eftersom de kan innehålla lite olika ämnen som 
fåglarna behöver. Ex. Parakit grov utan solrosfrön från King och en 
parakit grov med solrosfrön. En parakitblandning med frukt (okänt 
danskt märke) blandas med en utan frukt (Beyer).  

För övrigt ger han frukt varje dag. Dan berättade om en gammal 
medlem i GBF, Heinz Martin som inte längre är aktiv. På sin tid var han 
en mycket framgångsrik uppfödare. Han gjorde precis som Roger. Han 
köpte olika foder från olika 
tillverkade som han sedan 
blandade och gav till sina fåglar. 
Hans tanke var att man inte 
riktigt vet vad fåglarna behöver 

och man vet inte riktigt vad det är man köper. 
 
En diskussion kring päron och bananer kom upp. Roger och 
delar av publiken hade erfarenhet att det är något som deras 
större papegojor ratar. Stefan å andra sidan sa att när han lät 
päronen bli i stort sett övermogna mogna så satt det rinner om 

Renfana (Tanacetum vulgare) 

grekiska ordet athanatos som 
betyder odödlig, eftersom 
växten ansågs ha makt att 
förlänga livet. 

Från vänster: Dan Christer, Anders, 
Susanne och Per 



dem och när bananerna var bruna i skalet, då åt hans starar frukten med god aptit. 

 

På tidigt 70-tal köpte man fasankycklingpellets som 
proteintillskott. Inte att rekommendera enligt Dan och 
Christer. 

Anders har hämtat hem fröer från 
Danmark. Det är olika fröblandningar som  
går att köpas av honom. Gå in på Mölndals 
fågelförenings hemsida och kika. 

http://mtff.se/medlems%20info.html 

 

 

 

 

Ett stort tack till Roger för en mycket 
intressant och givande eftermiddag. Vi 
fick många bra tips. Som jag tänker 
prova.  

Foder och holkar är ett ämne som 
alltid kommer att vara av stort 
intresse. Bra och angeläget att  vi kan 
dela våra olika erfarenheter.  

 

 

 

 

 

Referenser: 
Protein: https://www.apotea.se 
Breedmax: https://www.aviancareonline.com/product-
page/breedmax-1kg 
Aviclens: http://birdcareco-shop.com/ 
Äggfoder King: http://www.natural-sverige.se/pl/F%C3%A5gel-Tillskott-
King_132400.aspx 
Parakitblandning Beyer: 
http://www.delinature.com/vogels/producten.asp?lt=4&SId=1&k=0 

 

Vid pennan, Rita Grandér 20180320 

Susanne inspekterar en bytta foder  

Fiori inspekterar ett av de fyra fröerna som 
Anders hade med sig. 

Linn och Thomas i samtal över en kaffe 

Per, Stefan och Roger inbegripna i en 
diskussion 

Levande foder 
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