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Hvordan gør du når 
du kommer hjem?

Få udvalgte opdrattere går meget op i at 
deres undulatunger, bliver håndteret fra 
de begynder at åbne øjenene, flere gange 
om dagen. På den måde bliver de vant til 
menneskelig kontakt, og er meget lettere 
at få tamme.

Dette er med til at optimere mulighe-
derne for en tillidsfuld tamfugl.

Der gøres opmærksom på at ungerne, når 
de flytter hjemmefra, er håndvante, ikke 
tamme endnu, men bunden til en rigtig 
god tamfugl er lagt, gennem deres første 
levetid. 

Det er så de nye ejeres opgave at forsætte 
træningen med undulaten, alt efter hvad 
man ønsker sig af den.

Tæmning
At tæmme en undulat kræver meget 
tålmodighed, lang tid og mange genta-
gelser! 

At købe en undulatunge hvor den er 
håndterer, har stor betydning for ungerne, 
de er vant til at komme i hænder mange 
gange om dagen. Og er vant til at blive 
hapset. 

At ”hapse” betyder, at man griber rundt 
om den, og holder den i hånden, mens 
man taler stille og roligt med den og 
stryger den roligt hen over ryggen. Når 
den ligger stille bliver den belønnet med 
”friheden” – altså den får lov at flyve. 

Når den er fløjet er det en god idé at 
blive stående uden at kigge efter den, og 
vente til den kommer tilbage. Når den 
så kommer tilbage skal man rose den og 
snakke med den, så lærer den, at det er 
kedeligt at flyve væk, men sjovt at blive, 
eller komme tilbage 

De først par gange den er ude at flyve i 
sit nye hjem, er det ikke sikkert, at den 
kommer tilbage. Det kan godt være, at 
den bliver siddende, så du selv skal hente 
den, for den kender ikke rigtigt rummet 
og er måske lidt bange, for at flyve rundt 
derinde. 

Desuden er det en god idé at rulle gardi-
nerne for i starten, ellers flyver den måske 
ind i vinduerne, fordi den endnu ikke har 
lært rummet at kende, de finder hurtigt 
ud af hvor vinduerne er. Og vil huske det 
meget hurtigt. Nogle sætte ’’post-it” på 
vinduerne i starten og pille dem langsomt 
af. som tiden går.

 
I buret tager man dem på fingeren og 
flytter dem til et andet sted i buret, for så 
at fjerne hånden igen. Det er for at lære 

Det skal siges at det ikke  
er en god idé at bruge  
spejle i burene, eller  
sand/grit med kul i.
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fuglen at hånden er ok og at den ikke altid 
kommer for at hapse en, eller at hånden 
betyder at man skal ud.

Den første tid, skal de så vidt muligt ikke 
have hirsekolbe i buret, for det skal være 
ekstra lækkert at komme på hånden og 
spise sådan et stykke, eller at den sidder 
ved siden af og spiser af kolben.

De første 3-4 uger er hvor præningen for 
resten af dens liv bliver lagt. I en alder af 
9-11 uger går de nemlig tit lidt i ”teenage” 
alderen. Arbejdet med fuglen skal dog 
fortsætte efter de første 3-4 uger. 

Når man har med en undulat at gøre 
især unger, så er det vigitg at man lader 
dem ”krudte” af inden man for alvor 
begynder at træne på hånd og vil hygge 
med dem udenfor burret. Lad den flyve et 
par runder, så den får af øb for en masse 
energi, så er den knab så ’næbbet’.

Når baby-undulaten kommer 
med hjem er den sikkert bange. 
Den sidder sikkert stille og 
kigger rundt. Lad den falde til 
et par timer, inden der sker for 
meget. 

Det er meget normalt, at den 
ikke vil spise eller drikker de 
første dage.

Opdragelse

Opdragelse af en undulat kan være svært, 
både fordi de er små krudtugler og fordi 
de på ingen måde minder om en hund 
Men der er enkelte helt basale ting man 
kan gøre for at få undulaten til at arte sig 
som man gerne vil.

Dårlig adfærd skal som 
hovedregl ignoreres. 
God opførsel belønnes med frihed, ros, 
en hyggesnak, en bid hirsekolbe eller 
hvad nu fuglen kan lide. 

Fuglen skrapper som man knabt 
kan høre noget omkring sig:
Forlad rummet, eller vend ryggen til den 
og vend dig først om eller gå ind i rummet 
igen, når fuglen er stille (der kan gå et par 
minutter) og ros/beløn den så.

Den ter sig som en åndsvag 
i buret fordi den vil ud.
Ignorer det, og luk den så ud eller ros den, 
når den er rolig. 

Mange undulater opfinder dårlig adfærd, 
for at få kontakt/opmærksomhed eller 
beskæftigelse. 

De er meget sociale, aktive dyr. 

Man må aldrig slå oven på dens bur for a 
få den til at holde med at skræpppe, man 
får bare en meget skræmt undulat.

Det enste tidspunkt man skal afbryde 
undulaten i noget den ikke må, er når 
den har gang i noget den ikke må pille i, 
eller som kunne være farligt for den. 

Her gælder det om at erstatte dårlig vane 
med en god ny vane. 

”Jeg træner ungerne i at hånden 
kommer ind i buret, aer dem og 
forsvinder stille og roligt igen, 
eller flytter dem til en anden pind. 
Det er en god idé, at forsætte 
med det i lang tid, efter at ungen 
er kommet til sit nye hjem.

Dina

Undulater er flok dyr, og det anbefales at man har flere sammen...  
Og det kan godt lade sig gøre med flere tamme undulater på en gang.

”
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Din undulat har kaste sig over dit 
gardin og er ved at gnave det i stykker. 
Beskæftig den med noget andet. tilbyd 
den friske grene, bambus osv. Denne fugl 
har tydeligvis underskud i næbmotion. 

Det skal siges at har din undulat først 
kaste sit næb i noget. f.eks. et gardin, er 
det F... svært at få den fra det igen, så kom 
den i forkøbet og tilbyde den masser af 
næbaktivitet. Dette gælder både hanner 
og hunner, men hunner har et større behov 
for næbaktivitet end hannerne. Derfor er 
de tit blevet beskyldt for at være de mest 
deskruktive. Det er ikke rigtig, man skal 
bare udfylde deres behov ordentligt.

Opdragelse af en undulat kræver tålmo-
dighed, venlig men bestemt og genta-
gelser. Det bedste du kan gøre for fuglen 
er at skabe en vis rutine i dens hverdag. 

F.eks. når den skal ud
Du kan vælge bare åbne lågen og selv lade 
fuglen bestemme hvornår og om den vil 
ud. (dette skal man altid starte med med 
en ny fugl, ikke tvinge den ud.) Du kan 
også vælge at hapse den, hver gang den 
skal ud. 

Når den så skal ind
kan du f.eks. vælge at få den på hånden og 
føre den hen til lågen og bildt! vippe den 
ind. Du kan også hapse den. Dog er det 
de færreste voksene undulater der gider 
det udenfor burret, ikke at de bider eller 
noget (hvis de er vant til det) men de er 
ikke altid lige nemme at få fat på.

Forslag til en god hverdag
For at du kan få mest ud af din undulat 
har den bedst af beskæftigelse hele dagen. 
En typisk dag kunne se sådan ud. 

Morgen
Frisk foder og vand. Grene til at bide i, en 
grønsag i en skrugekrog og måske en lille 
flyvetur, hvis det kan nåes. 

Eftermiddag/aften
Fuglen/fuglene har nu været igang med 
at aktiver sig selv, med de ting du har 
givet den fra morgen af. Så de er ikke 
understimuleret her. Lad dem komme ud 
og flyve, så er der tit at de er nemmer at 
arbejde med en fugl, når den lige har fået 
lov til at krudte lidt af først, med en flyve 
tur på 10-20 minutter afhængi af fulgen. 
Giv den/deres legetøj oven på buret, så 
den/de kan lege med det hvis den/de vil.

Aktivering af fuglen
Foder
Igennem foder kan man berige en undu-
lats hverdag. Via foderet vil de både få 
udforinger og nye smags indtryk 

Du kan med fordel tørre et stykke rugbrød 
eller groft franskbrød, skær et hul i brødet 
inden det er helt tørt, eller inden du ligger 
det til tøring. 
 Her kan du føre et stykke snor 
igennem og hænge det op i loftet eller i 
side, gerne så undulaten skal arbejde lidt 
for at få det. 

Du kan også sætte det fast med en tøjk-
lemme, dog er det nok rugbrødet som 
er bedst egnet til det, med det giver god 

næbaktivering til fuglen, især hunner er 
glade for tørt rugbrød.

Legetøj
Legetøj er en vigtig del af en undulats 
liv, men legetøjet kan være meget enkelt. 
et skruelåg fra en sodavandsflaske kan 
være nok.

Det man ikke må give dem er et spejl 
eller alt for blanke klokker hvorfor?
Mange undulater bliver forelsket i sit eget 
spejlbillede, da de tror det er en anden 
fugl. Du risikere at fuglen forsvinder ind 
i sin egen lille verden. 
 Selvom du ikke føler at det er et 
problem at din undulat sover ved siden 

Giv den legetøjet oven på buret, så den kan lege med det hvis den vil...

En god burindretning det bedste, 
man kan give sin undulat. 

Se under indretning af buret...

”
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af sit spejl eller snakker lidt med, så  er 
der stor risiko for at den ikke knytter sig 
så meget til dig, fordi den har sin ven i 
spejlet.
 Benyt så vidt det er muligt legetøj i 
naturmatrialer. 

En anden undulat er en meget god lege-
kammerat. De er flok dyr og har brug for 
en af samme slags. Og det kan godt lade 
sig gøre med flere tamme undulater. 
Start evt. med at købe en unge og tæm 
den. Lad den blive meget tam, og anskaf 
så en unge mere og tæm den, i et bur for 
sig. 

Det er det hele værd, selvom der lægger 
meget arbejde i det.

Ideellet legetøj
Gynger i naturmatrialer.•	
 Ringe der hænger i forlængelse af •	
hinanden, gerne i natur matrialer.
 Katteboldte i bunden. Men ikke •	
for store huller, så kan deres fødder 

hænge fast. Mange undulater synes 
det er sjovt at smide disse boldte ud 
over kanten også kigge hen på dig, 
for at du skal samle den op, for så 
igen, igen, igen at blive smidt ned...
 Man kan også lave små strikke-•	
deboldte selv, men vat i, dem kan 
mange også lide.
 Et skuelåg fra en sodavandsflaske er •	
2 af mine temlig vilde med. hvor af 
den ene elsker at skråle ned i en ½ L 
flaske med lidt vand i. Den synes det 
giver en sjov lyd.
 Hængebirke grene og bambus er •	
det rene paradis for mange undu-
later. bladene kan pilles af og er de 
våde når de bliver hængt op, så vil 
de fleste bade i dem. Generalt friske 
gren, gerne hver dag, er lykken for en 
undulat.

I bunden af buret
I bunden af buret kan du lægge en katte-
bold, eller en anden bold, men igen pas 
på hullerne ikke er så store at fuglen kan 
få benet ignnem og sidde fast

Men jeg synes det bedste er at strøg frø i 
bunden sammen med oven tørret træflis. 
det giver dem noget at lave, når de skal 
lede efter frøene. 

Tørret brød
Tørret brød er en kanon beskæftigelse, 
især knastørt rugbrød og tit endeskiven

Grene
Du kan bruge friske gren som er det 
bedste og de elsker det bare:

 hængebirk, gerne lidt vådt, til et lille •	
bad
 gran fra skoven. de elsker at grave •	
det i stykker. især hunner. 
friske gren fra frugt trærer •	
friske grene fra løvtræer•	

Burindretning 
Når man skal indrette et bur til en eller 
flere undulater, er det vigtig og tænke på 
undulatens natur, samt hvordan ville dens 
naturlige miljø se ud hvis den levede i 
det fri. 

Hvilke udfordringer 
ville den møde der? 
Undulaten er en aktiv, ivrig og nysger-
rige fugl, der hurtig kan komme til og 
kede sig. 

Jo mere man opfylder dens/deres behov 
for aktivitet og udfordringer, jo mere får 
man selv ud af at have dem.

De vigtigste regler indenfor 
bur indretning er: 

Konstant retnings skift. •	
 Forskellige tykkelser naturgrene, i •	
naturen ville undulaten aldrig kun 
møde en bestemt tykkelse grene. 

 Gerne forskellige sorter af grene i •	
buret. 

Dette skaber en del aktivitet, da fuglene vil 
bruge meget energi på og lære de forskel-
lige retninger at kende, samt smage på de 
forskellige sorter. 

Det er også et hit, med legepladser uden 
for buret.

Det bedste råd er:
Ca. en gang hver 6 uge. •	
 Tage undulaterne ud og flyve på •	
deres daglige flyvetur. 
 Kombinerer det med den ugentlige •	
rengøring i deres bur. 
 Hiv alle grene ned og ommøblere •	
totalt. 
 Genbrug skruer osv. eller gem dem •	
til næste gang. 

Når undulaterne kommer ind igen, vil de 
slet ikke have tid til og konsentraer sig 
om dig. De har kort og godt for travlt. 
Sæt dig ned og nyd synet. 

Det dejligste ved og ommøbler buret, 
mens undulaterne er ude og flyve, men 

Brug ikke Taks, det er dødeligt giftig, 
men den er letgenkendeligt...”



stadig i samme rum, er at de vil synes det 
er meget spændende hvad søren du har 
gang i med alle de spændende gren. Mine 
er jævnenligt henne og teste grenene 
mens jeg skruer skruer i. 

Hvis det er første gang du laver fuld-
stændig om i buret og din undulater er 
lidt oppe i årene, kan reaktionen i første 
omgang være lamslåethed, men bare rolig 
det skal nok gå over. 

Materialer til indretningen 
Kokosreb •	
Hamp snor •	
Skruekrog •	
Vinkelskruekrog •	
Søm •	
Skruer •	

Øskner •	
S-kroge •	
Spænde skiver •	
Nøglerings ringe •	
 Grene, forskellige•	
En grensaks •	

En skruemaskine og en hammer vil være 
en stor hjælp. Fordelen ved de materialer 
er at de kan genbruges. 

Træsorter der er velegnet til  
burindretning 

Toldhassel •	
Pilegrene af forskellige sorter •	
Birk •	
Eg •	
Bøg •	
Poppel •	
Ask •	
Frugtgren•	
Ahorn•	

Retningsskift 
Det lyder måske meget simpelt, men kan 
være uhyggeligt svært, når man står med 
det samme bur igen og igen. 

Hvad ville de synes kunne 
være morsomt? 
Undulater går ikke af vejen for og drøne 
ned ad en gren der går meget skråt nedad, 

for og på vejen ned og dukke sig for og 
komme under en anden gren der krydser 
over den nedad gående i en helt anden 
retning, husk at brug alle vinkler. 

Sådan indretter du buret
Sæt grene så der f.eks. er en der går på 
langsiden af buret. 

Denne type bruges som en sovegren, da 
der ofte er god plads til alle undulaterne 
på denne gren. Derfor også den højeste 
gren i buret. 

Sæt grene der danner en trekant med et 
hjørne, men som sagtens kan have tynde 
grene, der går frit ud i luften fra den. 

Lav skæve vinkler. Brug både grene går 
lige ud, andre mere eller mindre skråt 
ned af. 

Hæng en gren på hovedet, sådan at der 
sider en skruekrog i den ene ende også 
hænger den ned fra loftet. Her skal 
man bare sørge for og bruge en gren 
der har mange sidegrene. Det er herlig 

variation. 

Retningsskrift kan også være skriftende 
tykkelse på en gren. Undulaten bliver 
tvunget til og ændre sit greb når grenens 
tykkelse ændrer sig. 
 Dette er med til og træne musk-
lerne i deres fødder, samt forbedre deres 
gribeteknik. 

Man skal sørge for og skabe plads til at 
undulaterne kan flyve i buret. Sæt forskel-
ligt legetøj ind i buret. Hav gerne lidt 
forskelligt og skifte med, nyt legetøj er 
jo sjovest, og fuglen synes det er spæn-
dende. 

Indretningen af buret med grene
Når man skal til og indrette buret med 
grene, er der flere forskellige tekniker 
som er velegnet 

Skruekrog 
Skruekrog er en af mine egne favoritter. 
De skrues i hver sin ende af grenen eller 
i en sidegren på grenen og så en i den 
anden ende. 

Hvis man har haft grene til at ligge 
som er udtørret. Hjælper det at ligge 
dem i vand i ca. 10 minutter inden 
man skal bruge dem, så er de meget 
nemmer og arbejde med.

Tag ikke grene fra træer ved 
trafikeret veje. Tag ALDRIG 
grene som du er i tvivl om kunne 
være sprøjtet. 

”
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Disse gør at grenene mere eller minder 
vipper/gynger når undulaten hopper 
rundt i buret og dermed er med til og 
forbedre deres balance, samt gribe evne. 
Plus gør de at man ikke er afhængig 
af at man har mål 100 % præcis med 
grenens størrelse, da skruekrogene kan 
justeres mere eller mindre i grenen efter 
behov. Man kan få skruekrogene til og 
gynge mere eller mindre. Derudover 
kan de bruges til at bygge legetøj af, 
samt til servering af dvs. grønt 

Vinkelskruekrog 
Vinkelskruekrog skrues i hver sin ende 
af grenen. Disse gør at grene mere eller 

minder vipper/gynger når undulaten 
hopper rundt i buret og dermed er med 
til og forbedre deres balance samt gribe 
evne. De gør at man ikke er afhængig 
af at man har mål 100% præcis med 
grenens størrelse da vinkelskruer kan 
justeres mere eller mindre i grenen efter 
behov. 

Vinkelskruekrogene kan få grene til og 
kurre lidt frem og tilbage. Men de bliver 
der og balanceevnen skærpes.

Søm 
Søm er gode og bruge hvis grene skal 
sidde fast. De kan dog være lidt svære og 
placer i enden på grenene. De egner sig 
også kun til grene der er lidt tykke da man 
skal have 2 til 3 små søm i. Her tænker jeg 
på hvis undulaterne skal til at yngle, så må 
grenen gerne være tyk og sidde fast, så de 
kan gennem føre parringerne. 

Skruer 
Skruer er rigtig gode og nemme og arbejde 
med. Vælg dem med et bredt hoved, men 
ikke breder end de kan gå imellem trem-
merne. Eller også skal man skrue dem i 
grenen igennem tremmerne. De egner sig 
også til lidt tykkere grene. 

Øskner 
Øskner er rigtig gode, hvis en eller flere 
sider i buret er træplader. Derudover kan 
de bruges til at bygge legetøj af, samt til 
servering af dvs. grønt. Til servering af 

grønt, stik et stykke ståltråd igennem 
øsken og så føre tråden op igennem loftet, 
så kan grøntet serveres. 

S-kroge 
S-kroge kan bruges til og hænge legetøj 
op forskellige steder i buret. Så som f.eks. 
bolde og gynger. 

Spændeskiver 
Spændeskiver er yderst effektive når man 
skal have en gren til og går frit ud fra en 
side. Her skal man bruge 2 spændeskiver 
og en skrue. Husk skruen skal være breder 
end hulet i spændeskiven. Den metode 
egner sig bedst til grene der er ca. 1 cm 
og derover tykke. 

Når man skal sætte en gren fast med 
spændeskiver, er min fortrukken frem-
gangsmåde: 

Hvis man har muligheden for 
engang imellem kan få en ven til 
og hjælpe med ommøbleringen 
vil det være en fordel. Da man 
ofte kommer til og sidde fast i de 
sammen konstruktioner. 

 Bor skruen i grenen og skru den ud •	
igen 
 Sæt en spændeskive på skruen og •	
sæt den mellem de tremmer du vil 
have den 
Sæt nr. 2 spænde skive på •	
 Borer skruen i grenen igen spænd •	
lidt til. 

Nøglerings ringe 
Disse er rigtig gode til og sætte i hver 
ende at reb man har flettet til buret. 

Kokosreb 
Kokosreb er rigtig godt til og trevle op 
og flette sammen til balancereb i buret, 
man kan også bruge det selvom det ikke 
er flettet. Fæstne rebet med nøglerings 
ringe. Kokosreb er også rigtig godt til og 
binde grene sammen med, samt til og lave 
gynger og andet legetøj af. 

Hamp snor 
Hamp snor er rigtig godt til og flette 
sammen til et trykker reb, samt til og lave 
legetøj af og binde grene sammen. 

”

Et godt bur er: stort, har fladt tag, og har 
vandrette trammer og det må ikke være rundt.

Brug nette hvis du mangler hjælp til 
et problem  www.undulatsiderne.dk  
her er både et åbet forum, for alle 
samt et lukket til ‘medlemmerne’ , 
det er gratis at være medlem.

”



Ingen spejle, og helst 
ingen blanke ting.
Undgå så vidt muligt spejlblanke ting, 
som klokker, spejle osv. 

Det kan motiver undulaten til en uhen-
sigtsmæssig adfærd, som både kan få 
indflydelse på dens forhold til dig og 
andre undulater. De forelsker sig kort og 
godt i sig selv og ser ingen andre. 

Dette er ekstreme tilfælde, men de mindre 
svære tilfælde er bestemt eller ikke sjove. 
Erstat blanke klokker med kattebolde 
eller det legetøj hvor der er rangler på 
som ikke er blanke. 

Flere har oplevet at fuglen har knytte sig 
mere til personen efter de blanke ting og 
spejle er kommet væk.

Bundmatriale

De gode ting:
Avispapir. 
Anbefales af dyrelægen, da det ikke støver 
så meget, og dermed misker risikoen for 
støviritation hos fuglene

Træpiller.
Oven tørret træflis, det må ikke være 
fugtigt, for det giver anledning til svam-
pevækst. Det kan i værste fald give en 
død undulat

Grit, okay men...
det SKAL være UNDEN kul. 
 Kul er IKKE godt for undulatmaver. 
Det dræber den naturlige tarmflora og 
giver tynd mave, hvis de spiser det

Savsmuld, 
men det flyver meget rundt når undu-
laten flyver.

De dårlige ting:
Sandpapir. 
Bandlyst. limen er ikke godt for deres 
maver

Grit,
med trækul, pyh... se overfor.

Hvor skal undulaten bo?
Her lidt om hvor man bør plaser buret.

Buret skal stå forholdsvis højt. køkken-
bordeshøjde er minmum. Det skal selv-
følgelig ikke være så højt at man ikke kan 
håndter fuglene, men undulater der er 
utrykke vil gerne op ad så de føler de har 
overblik. Undulater bryder sig ikke meget 
om at blive set på oppe fra. 

Buret må ikke stå i træk.

Hvis det står tæt på et vindue så skal der 
være gode muligehder for at afskræme 
fuglen fra solen. evt. ved gardin eller 
paciennerne.

Undulater må ikke stå i køkkenet. pga. at 
lidt ældre komfurer af giver dampe som 
er giftige for undulater. en god udluft-
ning via emhætte eller vinduer er ikke 
altid nok. 

Foder
Undulater holder meget af en vari-

eret kost. Det er med til at berige deres 
hverdag, ligesom mennesker har de godt 
af det.

Nedenfor kan du se hvad undulater 
kan spise, og det er meget forskelligt:

Majskolber 
Majskolber med en skruekrog i enden, 
ophængt i burets tag. Hæng den gerne 
så undulaten skal arbejde lidt for at få 
fat i den. 
 Lad evt. et par af bladene på majsen 
side, hvis du er sikker på de ikke er 
sprøjtet. 
 Du kan bruge både fodermajs og 
sukkermajs. Du kan bruge både kogte og 
rå majs. 

Æbler eller pære 
Brug skiver af æble/pære eller æble/pære-
skrog, skru en skruekrog i æblet og hæng 
det op. 

For at have majs og hyben til hele 
vinteren kan du  fryse dem direkte 
ned og tage op efter behov. 

De bliver lidt blød, men det er 
undulaterne ligeglade med. 

”



Broccoli/blomkål 
Pluk større eller mindre buketter af 
broccolien/blomkålen, en skruekrog i 
buketten og hæng den op. Undulaten vil 
strække sig og gerne gribe fat med foden 
for og holde fast på den uregerlige buket. 
Buketterne skal serveres rå.

Broccoli plejer og være et hit

Gulerødder/persillerod 
Hæng ca. 4 cm lange stykker op i en 
skruekrog, det vil give undulaten noget 
og se til. Skær evt. et par hak i roden så 
undulaten kan få fat. 

Persille alm. og bred, selleriblade. 
Sæt buketter af persille eller selleriblade 
op i en tøjklemme, hvis der er meget så 

sæt det i hamsterkuglen. Gør det gerne 
vådt. Det synes de fleste undulater er 
dejligt. Stænglen fra selleri er også ideel 
som grønt foder. 

Kryderurter
Basilikum er et hit og timian er en anden 
urt de også synes er lidt spændende.

Iceberg salt 
Her kan man give både bladene, enten 
sat fast med en tøjklemme eller serveret 
i høkuglen. Man kan også give dem 
stokken hvor der stadig sidder rester 
tilbage på. Den kan man hænge i loftet 
med en skruekrog. Hvis man gør dem 
våde og ligger dem på en fald tallerken 
med lidt vand i så vil de fleste gerne bade 
i det 

Salat 
Her kan man give både bladene, enten 
sat fast med en tøjklemme eller serveret 
i høkuglen. 

Man kan også give dem stokken hvor der 

Læg nogle blade eller lidt salat i en 
lille tallerken. Gør det vådt og lad 
lidt vand være i bunden. 
De fleste undulater vil gerne  
bade i dette. 

” stadig sidder rester tilbage på. Den kan 
man hænge i loftet med en skruekrog.

Rødbedeblade 
Her kan man give både bladene, enten 
sat fast med en tøjklemme eller serveret 
i høkuglen. 

Spinatblad 
Her kan man give både bladene, enten 
sat fast med en tøjklemme eller serveret 
i høkuglen. Hvis man gør dem våde og 
ligger dem på en fald tallerken med lidt 
vand i så vil de fleste gerne bade i det. 

Rucula salat 
Her kan man give både bladene, enten 
sat fast med en tøjklemme eller serveret 
i høkuglen. Hvis man gør dem våde og 
ligger dem på en fald tallerken med lidt 
vand i så vil de fleste gerne bade i det.

Alm. ukrudt
Alt, hvad de vilde fugle i naturen spiser er 
et hit, for undulater.
 Græs, mælkebøtter og hyben er bare 
nogle eksempler. Prøv dig frem, men husk 
at det er vigtigt at det ikke er sprøjtet eller 
forurenet.

Tørfoder og frisk vand er jo et ’must’, men 
køb foderet i en papirpose og af en god 
kvalitet.

Kræsen?
Nej, de er ikke kræsne. Men undulater er 

som børn og nogle skal prøve tingende 
flere gange, inden de tør smage på det. Så 
opgiv endelig ikke men bliv ved at tilbyde 
det, pludselig en dag får de mod på det 
og spiser det.

Denne pasnings lejledning er hovedsage-
ligt skrevet af opdrætter :
Dina T. Mikkelsen, Elin Bækdal Jensen og 
Jette Martinussen.  De er alle medlemmer 
af NUF, Nordisk Undulat Forum.

God fornøjelse med din nye undulat. 




