
Miljøvennlig krigføring mot insekter!
     -   sett opp fuglekasser, ikke bruk gift!

Våren og sommeren er i anmarsj. 

Med sommeren kommer også det mange hater, insekter. Mange glemmer at insekter 

av alle slag er viktige for naturen, både som pollinatorer for planter og næring til fugl 

og flaggermus. Norges Miljøvernforbund foreslår at man kan gå til biologisk krigføring 
mot insektene ved å sette opp fuglekasser, i stedet for å drepe insektene med giftspray eller insektsfeller. 

Samtidig som mengden insekter reduseres, vil man ha mye glede med fuglesang gjennom hele sommeren.

Er du en av dem som hver som-

mer og høst forbanner deg over 

alle insektene som forstyrrer 

deg i hverdagen? 

Giftspray og insektfeller er ikke 

løsning på problemet. 

La småfuglene hjelpe deg.

Visste du at en blåmeis trenger ca. 

300.000 insekter for å fore opp ti 

unger til flyveferdig stand?

Sett opp fuglekasser! 

Når et par småfugler trenger rundt 

300 000 insekter for å fø opp et 

kull fugleunger er det enkelt å 

forstå at jo flere fuglekasser, jo 
flere hage-fugler, jo mere insekter 
tar disse. Fuglekasser kan du få 

kjøpe på de fleste kjøpesentre om 
du ikke bygger en selv. Fugleka-
ssesnekring er en grei aktivitet for 
barn og unge. 

Ulike arter

Noen av de fugleartene du 
kan forvente å få i kassene 
er kjøttmeis, blåmeis, stær, 
svart-hvit fluesnapper, 
rødstrupe og rødstjert.

Bygg en fuglekasse

Fuglekassene bygges 

gjerne i tre. Størrelsen på 

kassen må passe til stør-
relsen på fuglene. 

For eksempel bør en kasse 

for stær være 14x14x30 
cm med et inngangshull 

med 5 cm diameter. En 

kjøttmeis vil gjerne ha en 
kasse på 12x12x25 cm 
med hull-diameter 3,2 cm. 

Dette er også den vanligste stør-
relsen på fuglekasser. Forlenger 

man den bakerste planken kan 

man bruke den ved montering av 
kassen.

Montering

Fuglene trives best om kassen 
henger i ly for vinden og om 
solen ikke skinner for sterkt på 

kassen. Om du setter den opp i 

et tre eller på husveggen spiller 
ingen rolle. Kassene bør henge 

minst to-tre meter over bakken, 
gjerne litt høyere i hager og 

parker der det kanskje går mye 

folk. Setter du den på husveggen, 
unngår man katter.

Lær mer:

https://www.youtube.com/

watch?v=OuS3ECvoMhU

Svart-hvit fluesnapper

Norges Miljøvernforbund

Org.nr. 871 351 082

Skutevikbodene 24

Postadresse:

Postboks 593

5806 Bergen

Tlf: 55 30 67 00
nmf@nmf.noBesøk oss på :  nmf.no


