
Rapporten fra udvalget om bure og volierer 

 
Som det vil være en del bekendt efterhånden, så blev det på kongressen i 2009 aftalt, at vi skulle 

nedsætte et udvalg, der skulle se på, om vi kunne opstille en række fælles krav til bure og volierer. 

Baggrunden for at nedsætte udvalget, var dels den rapport fra Det Dyreetiske Råd som vi modtog i 

2008 og dels de etiske diskussioner, som vi havde på kongressen i 2009. 

At vi med iværksættelsen af dette arbejde har bidraget med rettidig omhu, kan ses i lyset af, at der 

netop nu arbejdes i Justitsministeriet med nye krav til pasningsvejledninger. I betingelserne for 

disse nye pasningsvejledninger vil også være et krav om angivelse af anbefalet burstørrelse, for de 

enkelte arter. 

I rapporten arbejder udvalgets medlemmer med en anbefaling af generelle mindstemål. I 

Justitsministeriet ønsker man ikke at arbejde med mindstemål som begreb. Man foretrækker i stedet 

”anbefalet størrelse”. Da det er dette begreb, der vil komme til at optræde i de kommende 

pasningsvejledninger, så er det også dette vi vil arbejde med i fremtiden. 

Vi bringer nedenstående selve konklusionen på udvalgsrapporten, som vi i bestyrelsen modtog til 

aftalt tid den 1. maj. 

Der har efterfølgende, hen over sommeren, været arbejdet yderligere med rapporten, da bestyrelsen 

i et par omgange havde uddybende spørgsmål til udvalget. 

Vi har gjort det før, men vi gør det gerne igen. Vi vil i LDF’s bestyrelse gerne takke de medlemmer 

af udvalget, der har bidraget aktivt til rapportens indhold og konklusion, for deres meget store 

arbejde. 

Hvad vi bringer her er alene forordet til rapporten, en oversigt over udvalgets sammensætning samt 

rapportens hovedkonklusion. 

Rapporten i sin helhed, 35 A4 sider, vil blive udsendt til foreningerne. 

Den hovedkonklusion, der er i rapporten, vil danne grundlag for LDF’s officielle politik på dette 

område fremover – vi vil meget stærkt opfordre til, at de nævnte anbefalinger er dem man som 

fugleholder vil arbejde med fremover, enten ved ombygning af eksisterende anlæg eller ved opførsel 

af nye anlæg. Det er dog vigtigt at huske, at opholdsforholdene for vores fugle aldrig kan blive for 

store, så har man mulighed for at lave noget, der er større end det, der anbefales i rapporten, så vil vi 

på fuglenes vegne sige mange tak. 

 

August 2010 

LDF’s bestyrelse 

 

Forord 
 

Da fuglehold består af mange forskellige arter, med store indbyrdes forskelle i størrelse og adfærd, 

er udvalgsarbejdet udlagt til enkeltpersoner med ekspertise og erfaring indenfor de forskellige 

grupperinger.  

 

Som følge af dette, er der også individuelle forskelle i de enkelte oplæg til fastsættelse af krav til 

bur størrelser og voliereindretning. Vi har valgt at indlemme de enkelte personers skriftlige oplæg i 

deres fulde ordlyd, da vi mener det er vigtigt, at alle gode argumenter bliver vurderet.  

 

Som det fremgår, er der ikke fuld enighed om nødvendigheden af fastsættelse af minimums krav til 

burstørrelser. Indretning og beplantning af bure og volierer, kan have lige så stor betydning for den 

enkelte fugls trivsel, som selve størrelsen af buret.  Nøgleordet i denne sammenhæng må altid være 

dyrevelfærd. 



Udvalgets medlemmer 
 

Steen Christensen: Parakitter og papegøjer  

Henning Pust: Pragtfinker 

Jørgen Møller-Hansen: Domesticerede fugle 

Dennis Hein Nielsen: Frugt- og insektædere 

Bjarne Andersen: Duer og vagtler 

Mads Breckling: Tamfugle 

Bruno Olesen: Koordinator og tovholder 

 

Arbejdsformen har været, at de enkelte medlemmer individuelt har arbejdet med oplæg indenfor 

hvert sit fagspeciale. Efterfølgende har udvalgsmedlemmerne gennemgået alle oplæg og haft 

mulighed for at kommentere hinandens oplæg og anbefalinger, dels via mail korrespondance, og 

dels ved fællesmøde.  

 

Det skal anføres, at Dennis H. Nielsen og Mads Breckling var forhindret i at deltage i dette møde. 

Dennis H. Nielsen har efterfølgende tilkendegivet, at han ikke ser sig i stand til at bakke op omkring 

den udarbejdede konklusion.  

 

Det er således de øvrige udvalgsmedlemmer, der har udformet anbefalingerne indenfor gruppen 

frugt- og insektædere. Særligt har Jørgen Møller-Hansen bidraget indenfor dette område.  

 

Hovedkonklusion 
 

Det er udvalgets opfattelse, at LDF som ansvarlig organisation bør anbefale følgende generelle 

mindstemål på bure, der anvendes til hold af fugle:   

 

Domesticerede fugle: 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde  

Under 15 cm. længde 100 cm 40 cm 50 cm Udenfor yngletid parvis 

Under 15 cm. længde 100 cm 40 cm 50 cm I yngletid parvis 

15 – 30 cm. længde 100 cm 60 cm 60 cm Udenfor yngletid parvis 

15 – 30 cm. længde 200 cm 60 cm 80 cm I yngletid parvis 

Tillæg ved flere fugle. Pr. fugl + 10 %  + 5 %  

 

Nogle af de fugle, der traditionelt har været holdt i for små bure, er de domesticerede arter. Dette er 

ikke forsvarligt. De bør tilbydes samme forhold som de øvrige fugle. Unger skal fjernes fra 

forældrefuglene, når de er blevet selvstændige.  

 

 

Pragtfinker og finkefugle: 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde  

Små finkefugle op til 15 cm. 100 cm 40 cm 50 cm Udenfor yngletid parvis 

Små finkefugle op til 15 cm. 100 cm 40 cm 50 cm I yngletid parvis 

Større finkefugle over 15 cm. 150 cm 60 cm 60 cm Udenfor yngletid parvis 



Større finkefugle over 15 cm. 150 cm 60 cm 60 cm I yngletid parvis 

Tillæg ved flere fugle. Pr. fugl + 10 %  + 5 %  

 

Med mindre buret er så stort, at det opfylder kravene om ”tillæg ved flere fugle”, skal ungerne 

fjernes fra forældrene, når de er selvstændige.  

 

 

Papegøjer og parakitter: 

 

Fugle i disse grupper, bør holdes udendørs i voliereanlæg. Voliererne skal indrettes, så fuglene kan 

søge fornødent ly for vind og vejr. Det optimale vil være, at volieren er forsynet med adgang til et 

opvarmet inderrum af passende størrelse.  

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde Inderrum 

Parakitter op til 25 cm. længde 300 cm 100 cm 200 cm 0,5 – 1,0 m2 

Parakitter over 25 cm. længde 400 cm 150 cm 200 cm 1,0 – 2,0 m2 

Papegøjer op til 15 cm. længde 200 cm 100 cm 200 cm 0,25 – 0,5 m2 

Papegøjer ml 15-40 cm længde 300 cm 150 cm 200 cm 1,0 – 2,0 m2 

Papegøjer over 40 cm længde 400 cm 150 cm 200 cm 1,0 – 2,0 m2 

Papegøjer m. særlige pladskrav 800 cm 300 cm 300 cm 2,0 – 4,0 m2 

Dværg araer 400 cm 200 cm 200 cm 1,0 – 2,0 m2 

Store araer 800 cm 300 cm 300 cm 3,0 – 4,0 m2 

 

 

 

Lorier, flagermuspapegøjer og svaleparakitter: 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde Inderrum 

Mindre slægter op til 20 cm. 200 cm 100 cm 200 cm 2 x 1 x 2 meter 

Større slægter 20 – 40 cm. 300 cm 150 cm 200 cm 3 x 1,5 x 2 meter 

Store slægter over 40 cm. 400 cm 150 cm 200 cm 2 x 1 x 2 meter 

 

Da flere af disse arter er varmekrævende, og derfor holdes indendørs hele, eller det meste, af året, er 

der opstillet samme krav til inderrum som til friluftsvolierer. 

 

 

Frugt- og insektædende fugle: 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde  

Mindre arter op til 25 cm. 300 cm 100 cm 200 cm  

Mellemstore arter op til 40 cm. 400 cm 200 cm 200 cm  

Store arter over 40 cm.  600 cm 300 cm 200 cm  

 

En frugt-/insektæder har mere behov for udfoldelse og fødesøgning end de frøædende. Disse fugle 

egner sig som udgangspunkt ikke til at holde i bure, men bør tilbydes en voliere med naturlig 

beplantning. Inden for denne store gruppe af fugle, er der markante forskelle i temperament og 

levevis. Nogle lever adskilt, og er kun sammen i yngleperioden, mens andre gerne lever i flokke.   



 

 

Duer og vagtler: 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde Eksempelvis: 

Små tropeduer 160 cm 100 cm 100 cm Diamantduer og lign. 

Mellemstore duer 200 cm 100 cm 200 cm Austr. topduer og lign. 

Store duer 300 cm 100 cm 200 cm Ringduer og lign. 

Meget stor duer 400 cm 150 cm 200 cm Kronduer og lign. 

 

Alle bure og voliere skal indrettes så duerne kan søge ly for regn, sne og blæst 

Det tilrådes at alle tropeduer udenfor yngletiden har mulighed for at færdes blandt andre artsfæller i 

f.eks. en større fælles voliere. 

 

Fuglestørrelse Længde Bredde Højde Eksempelvis: 

Små bundlevende vagtler 100 cm 100 cm 60 cm Kinesiske Dv.vagtler 

Store bundlevende vagtler 160 cm 100 cm 100 cm Japanske, Franske mv. 

Højtlevende vagtler 200 cm 100 cm 200 cm Californisk Topvagtel  

Vagtler der kræver fugtig bund 200 cm 150 cm 200 cm Hjelmvagtel mv. 

Vagtler der kræver vand 200 cm 150 cm 200 cm Rørvagtel mv. 

 

Man bør altid søge råd og vejledning før køb af vagtler, så man sikrer sig de optimale forhold til den 

enkelte art, da kravene varierer meget, lige fra meget tør bund til fugtig bund. Nogle arter flyver 

meget, mens andre næsten aldrig flyver. 

 

De bundlevende vagtler kan flyve til vejrs hvis de forskrækkes, og derfor bør disse gå under ”blødt 

net” (f.eks. fintmasket fiskenet), så de ikke skades mod tråden. 

 

Blot en mindre fejl i miljøet hos vagtler vil meget hurtigt få katastrofale følger, da de er meget sarte 

i det forkerte miljø, men stærke i det rigtige miljø. 

 

 

Tamfugle: 

 

Fuglestørrelse: Længde Bredde Højde Arter: 

Under 20 cm. 100 cm 50 cm 50 cm. Undulater, kanarier, 

dværgpapegøjer, finker m.fl.  

Op til 30 cm. 160 cm 75 cm 100 cm. Nymfer, små Amazoner, Senegal, 

Parakitter, Beo Stær m.fl. 

Op til 40 cm.  200 cm 100 cm 120 cm. Amazoner, Kakaduer, Grå 

papegøje m.fl. 

Over 40 cm. 300 cm 120 cm 200 cm. Araer, større Kakaduer m.fl. 

 

 

Det er vigtigt, at der rettes fokus på den enkelte fugls trivsel. Ikke kun når det gælder størrelsen af 

bur eller voliere. 



Det gælder i høj grad også fuglens sociale behov for at være sammen med artsfæller. Udvalget 

anbefaler derfor at fugle ikke holdes enkeltvis, men altid sammen med artsfæller. Ovenstående mål 

er mindstemål for bure til et par, eller alternativt to fugle af samme art.  

 

Endvidere skal bure og volierer være indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de fuglearter man holder 

mht. beskæftigelsesmuligheder, skjulesteder, bevægelige siddepinde, læ, varme, beplantning m.v.  

 

Det overordnede formål med at opstille krav til burstørrelser, er at sikre fuglenes mulighed for at 

flyve. Længde- og bredde målene på buret vil derfor i mange tilfælde være vigtigere end højden. 

Grundflade går frem for volumen.  

 

Det er vores opfattelse, at fuglenes primære opholdssted, skal opfylde de fastsatte mål. Det forhold, 

at en tamfugl dagligt er ude af buret, berettiger ikke et mindre bur, da udetiden ikke kan 

kontrolleres.  

 

Såfremt der lovgives omkring minimumsstørrelser til bure, bør det være en logisk konsekvens af 

dette, at lovgivningen også udvides til at omfatte et forbud mod salg af bure, der ikke opfylder de 

fastsatte krav.  

 

Dette skal sikre, at nye fugleholdere ikke af uvidenhed, placerer deres fugle i bure der er for små, 

eller har en udformning, der gør dem helt uegnet som opholdssted for fugle. Det bør også være et 

krav, at dyrehandlere udleverer et regelsæt med de fastsatte burstørrelser ved salg af nye bure. En 

slags varedeklaration der følger med buret, og klart og præcist giver anvisning på hvilke fugle (og 

hvor mange), det pågældende bur må anvendes til.  

 

De fastsatte krav til bure og volierer, skal virke fremad rettet. Der bør være en overgangsordning i 

forhold til nuværende anlæg, så fornuftige og ansvarsbevidste fugleholdere ikke med ét slag 

kriminaliseres. 

 

 

Generelle krav til bure 
For at mindske stres hos fuglene, bør tremmebure som de kendes i dag helt forbydes. Det bør være 

et krav at bure altid er rektangulære og med minimum to lukkede sider (bagvæg og én endegavl). 

Det vil give fuglene tryghedsfornemmelse. Et egentligt kassebur, hvor kun fronten er et trådgitter, 

er at foretrække.  

 

Trådgitter bør altid have lodrette tremmer frem for vandrette. Ved vandrette tremmer, kan fuglene 

lettere få vingerne ud gennem tremmerne, og sidde fast eller i værste fald beskadige vingerne.  

 


