Ambitiösa jägare och viltvårdare
sätter varje år upp foderautomater
för rådjur på sina marker. Men det är
inte alltid automaterna får besök,
utan fodret får ligga orört tills det
slutligen förstörs av fukt. Hur får jag
rådjuren att äta ur foderautomaten,
är en fråga som återkommer varje
år.
Till att börja med är det viktigt att välja
rätt plats för utfodringen. Det ska vara en
plats där rådjuren själva tycker om att vistas
under vintern. Där ska finnas tillgång till naturligt foder blåbärsris.
Rådjuren tycker också om att ha god sikt.
Foderautomaterna ska därför placeras i högstammig skog, gärna öppet och i söderläge.
Samtidigt är det viktigt att tänka på att man
själv ska kunna ta sig fram till foderautomaterna, även när det blir vinter och djup snö.
Ett vanligt fel är att man sätter upp automaterna och inleder vinterutfodringen för
sent.
En foderautomat på rådjurens ståndplats är
alltid ett nytt inslag i miljön. Att samtidigt som
man sätter upp den också fylla den med foder är tämligen meningslöst. Till att börja
med kommer rådjuren inte ens att gå i närheten av automaten, än mindre röra fodret.
I värsta fall kanske de byter ståndplats. Foderautomaterna bör därför sättas upp i god
tid under hösten. Själva inmatningen kan
inledas när den naturliga födan börjat frysa
ner. Fyll en eller ett par plastkassar med foder och gå en runda på foderplatsen. Lägg
några grabbnävar foder här och där, på
stubbar och stenar eller på upphöjningar
direkt på marken. Börja och sluta i närheten
av foderautomaterna.

Innehåll
Spannmålsavrens, spannmål. kli,
biprodukter från oljeväxter,
biprodukter från
sockerframställning
och mineraler.
Analysuppgifter

Special

Special M

Råprotein

10%

10%

Smältbart protein

8%

8%

Råfett

3%

3%

Växttråd

15%

15%

Vatten

13%

13%

Kalcium

-

7gr

Fosfor

-

5gr

Selen

-

0,3mg

Vitamin A

-

7500IE

Vitamin D3

-

1500IE

Vitamin E

-

30mg

9,65

9,65

MJ

Alla tillsatser är per kg vara

Efter en vecka kan man besöka platsen och kontrollera resultatet. Om högarna är orörda kan man
bara sparka undan det gamla fodret och fylla på
nytt. Det är viktigt att rensa bort gammalt
foder även ur foderautomater.
Nästan allt färdigtillverkat foder har hög torrsubstans vilket gör att det snabbt suger upp vätska.
Därefter har fodret begränsad hållbarhet.
När rådjuren börjar äta av fodret gör man färre
men större högar. Inte förrän rådjuren konsekvent
äter upp det utlagda fodret är det dags att fylla på
foderautomaterna. Sedan är utfodringen självgående.
De rådjur som kommer först till foderplatsen brukar
vara get med kid. En av rågetens viktigaste uppgifter är att lotsa kiden genom vintern. Samtidigt
präglas kiden på foderplatsen.
Det är viktigt att utfodringen sker kontinuerligt vintern igenom ända fram tills de första gröna stråna
spirar i markerna. Då sprider rådjuren självmant ut
sig. Den dräktiga rågeten brukar också vara det
djur som sist lämnar foderplatsen. !

