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Opstaldning samt fodring og vanding:  

Fuglene sættes i faste voliere/anlæg, bygget i naturmaterialer med 

mange siddepladser af forskellige typer, for at tilgodese dyrenes 

fysiologiske og sundhedsmæssige behov. Desuden skal uglerne 

have adgang til friskt drikke- og badevand, samt mulighed for at 

udfolde sin naturlige fourageringsadfærd ved at foderet placeres 

forskellige steder i anlægget. Uglen fodres dagligt, men bør have 

en fastedag hver anden uge. Foderet består af daggamle kyllinger 

og gnaver. Der varieres mellem foderemner! 

De fugle som naturligt ville ønske det, bør jævnligt have mulighed 

for levende foder, i form af diverse insekter, da insekter og 

hvirvelløse dyr ikke er omfattet af Dyreværnsloven.  

Anlæggene skal være 1/3 overdækket samt lukket på mindst tre 

sider for at sikre læ, uanset vind og vejr. 

 

Målene herunder er mindste mål: 

Større ugler skal have et anlæg på 4 x 6 meter, med ovennævnte 

forhold. 

Mindre ugler skal have et anlæg på 2,5 x 2,5 meter, med 

ovennævnte forhold. 

Helt små ugler kan bo indendørs i papegøjebur, så længe de lukkes 

ud hver dag. 

Desuden skal det tilføjes at uglen er et solitært dyr! Hvilket 

betyder, at den ikke har brug for en anden ugle, til selskab. Det er 

derfor mest naturligt at holde ugler enkeltvis. 
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Tilsyn og sikkerhed: 

Anlæggene skal være bygget så uglen holdes forsvarligt og 

uden risiko for bortflyvning.  

Dyrene skal tilses hverdag. Ugler viser ikke klare tegn på 

sygdom før det er for sent. Det er derfor vigtigt at 

tjekke fuglens vægt med jævne mellemrum. Vinter 

vægten vil naturligt være højere end 

sommervægten, og det er derfor nødvendigt at 

kende begge.  

Brug et vækst-skema fra du modtager din 

ugle, til den har fundet en stabil vægt.  

Snak eventuelt med din opdrætter for 

rådgivning. 

 

Anlæggene skal være aflåste og 

bundsikrede med 40 cm volieretråd 

nedgravet hele vejen rundt, for at sikre mod 

rovdyr og tyve. 

 

Underlaget skal være af blandet karakter (fx 

træflis, sand, jord, græs) for at sikre de mest 

naturlige forhold for uglen, samt gøre det let 

at fjerne efterladenskaber, og på den måde 

sikre bedre sundhed. 

 

 

Transportforhold: 

Transport af uglerne skal foregå i transportkasser, af 

passende størrelse, som står forsvarligt fast i bilen. 

Kasserne skal være overdækkede for at undgå stress hos 

fuglene under kørsel. Uglerne skal desuden have et tæppe 

el.lign. i bunden af kasserne, for bedre greb og komfort. 

Uglerne er spændt fast til kassen med deres flyveline, så de 

ikke kan stikke af hvis uheldet er ude. 

 

Større ugler transporteres i en hundetransportkasse med 

målene: 85x44x44cm (l x b x h) 

Mindre ugler transporteres i en mindre hundetransportkasse 

med målene: 55x32x36cm ( l x b x h) 

Helt små ugler kan medbringes i et transportbur til småfugle eller 

gnavere. Det anbefales ikke at uglen sidder i bilen uden 

transportkasse. 

Dyreværnsloven:  

§ 1. Dyr er levende væsener og skal 

behandles forsvarligt og beskyttes 

bedst muligt mod smerte, lidelse, 

angst, varigt men og væsentlig 

ulempe. 
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Prægning: 

Uglen kan præges på forskellige niveauer.  

Niveau 1: Uglen er præget fra den klækkede hos opdrætter og er 

derfor vant til mennesker. Den spiser gerne af hånden og er ikke 

bange for kontakt med mennesker. 

Niveau 2: Uglen er præget fra den klækkede og har lært at sidde 

på falkonér handske, har fået manchetter og remme (sko) på og 

kan sidde uden problemer på handsken under en gåtur. 

Niveau 3: Uglen er trænet på mere professionel manér og kan nu 

forskellige kommandoer. Fx A-B flyvning, recall eller endda  

fri-flyvning. 

Især niveau 3 kræver særdeles meget arbejde at opnå og alle 

niveauer skal vedligeholdes.  

 

Uglen er ikke et intelligent dyr og vil derfor ikke huske dens 

træning hvis ikke denne vedligeholdes. Sørg derfor for, at en evt. 

feriepasser har styr på pasning af ugler, og kan fortsætte 

træningen. 

 

Har du brug for hjælp til at træne din ugle? Så tag kontakt til os hos 

Uglernes Verden og få rådgivning. Rådgivningen er gratis når du 

køber en ugle gennem/hos os. Vi følger dig og din ugle hele vejen! 
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Denne pasnings vejledning samt vækstskema og fakta ark, er 

udarbejdet i samarbejde med KiwiZoo Pasning.  

Spørgsmål vedrørende pasning kan henvendes til begge parter. 

 

 
 

 

Telefon: 53 57 80 85 

Mail: uglernesverden@gmail.com 

Web: www.uglernesverden.dk 

 

Ugleoplevelser for alle! 

 

Telefon: 42 33 09 62 

Mail: kontakt@kiwizoo.dk  

Web: www.kiwizoo.dk 

 

Din professionelle dyrepasser på Fyn! 
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