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Vejledning i opfodring af ællinger i atriumgård/gårdhave/baggård - version 3 
 
 
Denne vejledning finder anvendelse hvor anden har udklækket ællinger i en helt lukket 
atriumgård, gårdhave eller baggård, hvor der ikke findes muligheder for, at anden selv 
kan gå derfra med hendes ællinger eller hvor forsøg på at flytte and med ællinger er 
mislykkedes. 
 

 Opdages anden allerede mens hun ruger, så kan opfodringen med fordel forbe-
redes inden ællingerne klækkes. Fra anden begynder at ruge fast (dvs. fra hun 
begynder at ruge næsten hele døgnet) går der ca. 28 dage til klækning. 

 Vand gives i en større eller mindre flad bakke. Det er vigtigt, at den er flad med 
lave kanter, så den dels ikke vælter og dels er til at komme op i og op af for æl-
lingerne. Foder gives i en flad skål eller bakke. 

 Sørg for at det ikke regner ned i foderet. Sæt eventuelt et lille halvtag op over 
foderet. 

 Som foder bruges kyllinge-startfoder (helst økologisk) de første 14 dage og 
derefter kyllinge-voksefoder. Kyllingefoder kan købes hos f.eks. Land og Fri-
tid/Dyreriget/Brogården/Dangro/Hedegaard Agro eller lignende steder. 

 Vil ællingerne ikke tage foderet i starten kan det blødes op i vand. Når de tager 
det opblødte foder, kan man gå over til at give det tørt. 

 Man kan med fordel vænne ællingerne til, at man færdes forsigtigt nær dem, 
mens de fodres. Dette vil gøre en eventuel fangst lettere senere hen. 

 Når ællingerne er 3-4 uger gamle bør de flyttes og genudsættes uden moderen. 

 De skal genudsættes i mose/sø/å med rigelig sumpvegetation langs bredden og 
ude i vandet. Sumpvegetation betyder vegetation, der vokser fra under vandet 
og op over vandet (f.eks. siv, rør og lignende). 

 Vil man flytte ællingerne med moderen, så kræver dette, at moderen fanges in-

den ællingerne. 

 Ved genudsætningen kan ællingerne transporteres i en papkasse med noget 
sugende strøelse i bunden.  

 
 
 
 
 
 


