Fuglekasse
Merke

21. Sløyd

Krav

2. Lag en fuglekasse og sett denne opp hjemme

Hvorfor fuglekasse?

Gamle, hule trær er etter hvert blitt en sjeldenhet i naturen, og det er hard
konkurranse om å finne ledige hakkespetthull. Ved å sette opp fuglekasser kan flere fugler finne en egnet reirplass.

Oppfølging

Når vi lager en fuglekasse påtar vi oss et ansvar. Det
er veldig viktig at vi rengjør kassa om vinter/ tidlig
vår. Hvis ikke vi gjør det er det bedre å fjerne den.

Kilder: Sandoren og Blåsten, Nettverk for miljølære, Asker- og KFUK-KFUM-speiderne

• Heng ikke opp flere kasser enn du kan vedlikeholde.
• Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle
ned. Kasser for like fugler plasseres med minimum
10-20 meters avstand, ulike arter kan være nærmere.
• Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og egg
legging. Rør ikke egg og unger.
• Rens kassene (tømme gammelt reirmateriale) når
hekkesesongen er over.

Henge opp kassa

Kassene henges opp i trær eller på husvegg. Ikke bruk spiker eller skruer i trær, bruk tau eller
ståltråd. Bruk pinner mellom ståltråden og barken for å hindre at ståltråden borer seg inn.
Kassene bør henges opp i god tid før hekkingen starter: høst, vinter eller tidlig vår. Noen
kasser kan henges opp i slutten av april eller begynnelsen av mai eller du kan ha en propp i
flygehullet til denne tid, slik at ikke alle kassene er bebodd før trekkfuglene kommer.
Meisekassene kan henges forholdsvis lavt, 1,5-2 m over bakken, mens stærekassene bør
henge minst 2 m oppe på trestammen.
Kassene bør henge på et skyggefullt sted, gjerne med en gren ikke så langt fra flygehullet
slik at fuglen kan mellomlande der før den flyger inn. Men grenen må ikke være slik at andre
dyr f. eks. en katt, kan sitte på den og via den ta seg inn i kassa.

Bygging

Størrelsen på kasse og innflygingshullet avgjør hvilken
type fugl som kommer i kassa.
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bunn
bredde

Blåmeis, svartmeis,
løvmeis

22-27 cm

28 mm

6 cm

10 cm

Kjøttmeis, svarthvit,
fluesnapper

26-31 cm

32 mm

7 cm

12 cm

Gråspurv, pilfink

26-31 cm

40 mm

7 cm

12 cm

Stær, vendehals, rødstjert

37-42 cm

50 mm

8,5
cm

13 cm
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Fuglekasse for blåmeis, svartmeis, løvmeis, granmeis

bakvegg

Materiale: Honved e.l. NB. Ikke
bruk trykkimpregnert materiale!
De inneholder giftstoffer som fuglene kan få i seg. Materialene bør
være i tykkelse ca 2 cm (3/4").
I tillegg trenger du galvanisert spiker som ikke ruster, og evt. skruer,
en blekkbit, en hengsel og ståltråd.
Verktøy: Hammer, sag og bor.

9,8 cm x 27 cm

1. Materialene kappes i riktige
lengder, følge de oppgitte
målene. Skriv gjerne ut disse
arkene og klipp ut malene, og
tegn av på materialene .
2. Velg et forstykke uten kvister
eller sprekker. Bor flyvehull på
nøyaktig diameter for arten.
Flyvehullet kan sikres med en
metalplate. (Du borer hull i
metalplaten også, og legger
den oppå.) Du kan også feste
en sittepinne like under hullet.

avstand 6 cm
hull 28 mm

3. Bor to hull i sidevegger til oppheng. Snekre bakveggen fast
til sideveggene først, deretter
fronten og bunnen og til slutt
taket. Bruk skruer eller spiker.

front 9,8 cm x 22 cm

4. Bor to hull i bunnen og fest den
litt oppi kassa, slik at ikke vann
som renner ned langs sidene
trekker opp i den.
5. Taket festes med en hengsel
bak (man kan bruke en skinnbit
som hengsel), slik at det kan
vippes opp ved rengjøring av
kassa. Det er viktig å feste det
med en spiker i forkant også,
slik at ikke taket kan vippes opp
uten at spikeren er fjernet.

bunn 9,8 cm x 11 cm

Du kan også binde det fast med
tau eller ståltråd.
Alternativ: Spikre taket på plass,
men bor litt tykkere spikerhull
i kassa på forhånd. Da sitter
spikrene løst og taket kan løftes
rett opp.
6. Du kan også spikre fast taket,
hvis fronten kan åpnes, ved å
svinge utover. Fest den med
spiker eller skruer i toppen.
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tak 27 cm x 14,8 cm

190

I tillegg må du
feste fronten i
bunn. Du må
være sikker på at
den ikke løsner
utenom når du
rengjør kassa,
hvis ikke kan
reiret og fugle
ungene falle ut.
7. Du kan feste en
lekte på bak
siden av kassa.
Den må være
lenger enn kassa,
slik at man kan
bruke den til å
feste kassa til et
tre.

to skrå sidestykker
27/22 cm x 14,8 cm

Hvor henger vi kassa for de forskjellige artene:
Art:
Løvmeis
Svartmeis
Blåmeis, kjøttmeis,
svart-hvit fluesnapper
Pilfink
Rødstjert
Stær
Vendelhals
Skogdue
Kattugle
Spettmeis
Kvinand, laksand

Sted:
Større løvskogområder
Barskog
Barskog, i hagen, løvskog
Byer, tettsteder, hager
Barskog i rolige omgivelser
Byer, tettsteder, hager
Blandingsskog
Blandingsskog og løvskog
Parker, løvskog, hager
Tettbygde strøk, løvskog,
blandigsskog
Skogvann, ved elver, etc.
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8. Eventuelt kan
taket dekkes
med papp, og
kassa beises (NB!
Bare på utsiden)

