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Fuglefodring forurener søerne
Fuglefodring ved søer og moser er indbegrebet af livskvalitet, hygge, og at vi gør noget
godt for dyrene. Realiteten er dog, at fuglefodring udgør et stort problem for både
vandmiljøet og fuglelivet.
Sunde søer i balance
En sø i balance indeholder få næringssalte, få alger, vandet er klart, og bunden er
dækket af planter. Dyreplankton sørger for at holde algemassen nede og rovfiskene
regulerer bestanden af skidtfisk. Tilføres vandet kvælstof eller fosfor, så stiger
algeproduktionen, og balancen forrykkes.
Fodring skader fuglene
Fugle finder selv den føde, de skal have. Om vinteren vil svaner kunne klare sig i lange
perioder uden mad, de går i dvale og sparer på energien, hvorfor man i denne periode
bør undgå at forstyrre dem. Ænderne flyver hen til områder med åbent vand, hvor de
finder føde.
Fodring af fugle har en række negative konsekvenser:
• Fuglene bruger meget energi på at kæmpe om maden, hvilket svækker dem.
• Andebestanden vokser sig unaturlig stor.
• Smitsomme sygdomme spredes let, når mange fugle er samlet.
• Fodring tiltrækker rotter, der lever af det efterladte.
1 kg brød = ca. 500 L spildevand
Et kilo brød indeholder ca. 10 g. fosfor, hvilket svarer til ca. 500 liter spildevand!
Nogle kommer med en enkelt skive brød, andre dumper store sække brød af
i Utterslev Mose. Mange bække små gør desværre en stor å!
Hvad kan du gøre?
• Tag dit gamle brød med hjem og find gode resteopskrifter hos Stop Spild af Mad.
• Nyd naturen og fuglelivet uden at fodre.
• Hvis du insisterer på at fodre, så gør det oven vande og begræns mængderne.
Hvis du vil vide mere, så tjek Københavns Kommunes hjemmeside på kk.dk eller
Dyrenes Beskyttelse på dyrenesbeskyttelse.dk.
Vil du gerne engagere dig i Utterslev mose, så meld dig ind i Mosens Venner på
utterslevmose.net.
”I Dyrenes Beskyttelse fraråder vi fodring af vandfugle – både vinter og sommer,
Og det gør vi for fuglenes bedste,” Dyrenes Beskyttelse.

Hvert år ledes der ca. 56.000 m3 spildevand til
Utterslev Mose via kloakoverløb, som forurener
med bl.a. fosfor og kvælstof.
Hvis vi antager, at der hver dag er 50 mennesker,
som fodrer i mosen, så vil det på årsbasis blive til
(50 x 500 liter x 365 dage) 9.125 m3 spildevand!
Det svarer til cirka en sjettedel af den forurening
der udledes til mosen fra kloakoverløbene!

