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REDEKASSER
– EN FORNØJELSE FOR ALLE
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højlydte tiggekald fra ungerne, og straks kan man se forældrefuglene knokle dagen lang for at brødføde det meget sultne kuld med
insekter og larver.
Når ungerne er flyvefærdige, forlader de kassen, og man kan se dem
flakse rundt i haven imellem foderrunderne, som hannen oftest står
for, da hunnen hurtigt går i gangOpslags
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fjerne alt gammelt redemateriale og skolde kassen samt se den efter
for brud og råd. Dette øger chancerne for ynglepar i næste sæson, og
minimerer sundhedsrisici for både dig og fuglene. Man skal dog ikke
tro, at kasserne står ubrugt vinteren over. Der er nemlig mange fugle
som overnatter i redekasser, når vinterkulden rigtig tager fat.
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Opslags bjælke farve –
CMYK: 100, 60, 10, 53

højlydte tiggekald fra ungerne, og straks kan man se forældrefuglene knokle dagen lang for at brødføde det meget sultne kuld med
insekter og larver.
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FUGLENE VIL SÅ GERNE BO HOS DIG
Det er svært at være fugl nu om stunder. Mange års effektiviseret skovbrug har fjernet en stor del af de danske
ynglefugles naturlige ynglesteder. Disse hulrugende fugle, som de kaldes, ville allerhelst bo i gamle
træer med masser af sprækker og huller. Det bedste ville
derfor være at lade gamle og syge træer stå.
Men når først skaden er sket, kan man udbedre den ved
at opsætte egnede redekasser i haver, parker ol. Ud over
glæden ved at opleve fuglelivet helt tæt på og følge udviklingen fra æg til unger, har fuglene også den nytteværdi, at
de mindsker antallet af insekter og andre små “skadedyr”.
Det kræver nemlig mange tusind insektlarver at opfostre et
kuld unger, og mange fugle nøjes ikke med ét kuld.

LIVET I REDEKASSEN
I starten af ynglesæsonen – omkring april måned – kan
man se, hvordan fuglene ivrigt flyver med redemateriale
til den valgte redekasse. Herefter kommer en stille periode på et par uger, hvor fuglene ruger på æggene i den
nybyggede rede. Denne mere stille periode bliver dog afbrudt, så snart æggene klækker. Nu begynder de mere og
mere højlydte tiggekald fra ungerne, og straks kan man
se forældrefuglene knokle dagen lang for at brødføde det
meget sultne kuld med insekter og larver.
Når ungerne er flyvefærdige, forlader de kassen, og man
kan se dem flakse rundt i haven imellem foderrunderne,
som hannen oftest står for, da hunnen hurtigt går i gang
med et nyt kuld.

UBUDNE GÆSTER
Det sker en gang imellem, at man er så heldig at få flagermus i sin kasse. Disse er fredede og meget følsomme
over for uro og mangler ligesom fuglene huller i træerne
- måske endda mere end fuglene. Så lad flagermusene
være og hæng i stedet en ny redekasse op til fuglene. Det
samme gælder, hvis der går humlebier eller gedehamse

i redekassen. De kræver dog ikke samme ro, men kan
være MEGET tilstedeværende. Selvom disse smådyr ofte
ses som irritationsmomenter, gør de ligesom fuglene stor
gavn i haven. Skulle tanken om fastboende gedehamse
og humlebier blive for meget, skal man fjerne boet så tidligt som muligt, inden det vokser sig for stort.

MØD EN MASSE MEJSER
Ved at bruge arbejdstegning 1 på bagsiden af denne
folder tilgodeser man først og fremmest mejser. Her er
især tale om musvitter, som er den største mejseart, og
således har nemmest ved at tilkæmpe sig retten til kassen. Men både musvitter og blåmejser bevogter deres
nyvundne territorie med stor aggressivitet. En tommelfingerregel er derfor, at der kan bo ét mejsepar per 200
kvm. have, men det skal ikke afholde dig fra at hænge
flere kasser af samme slags op. De kasser, mejserne ikke
bruger, kan nemlig bebos af andre arter som fluesnappere, rødstjerter og gråspurve, der sagtens kan bo i nærheden af hinanden.
Vil man udelukkende satse på de små mejser som blå-,
sump- og sortmejse, skal man bore et mindre indflyvningshul på 28 mm. i stedet for 32 mm., således kan de andre
arter ikke mase sig ind.

NATTELY TIL NATUGLER
Bruger du i stedet arbejdstegning 2, er det primært natuglen, du inviterer indenfor. I modsætning til mejsekasser,
som nærmest kan sættes op overalt, kræver natuglekasser
lidt mere af grunden. For det første skal man have nogle
høje træer eller bygninger, så kassen kan sættes op i 5-7
meters højde med fronten øst- eller nordvendt. Dernæst
skal kassen fortil være fri for grene osv., så natuglen frit og
ubesværet kan flyve ind og ud af kassen. Har man mulighed for at hænge kassen med udgang til et åbent område,
er der en god chance for, at et tårnfalkepar flytter ind i stedet for natuglen.
Husk i øvrigt at læse de gode råd til hver af de to kasser på
bagsiden.

FÅ MERE AT VIDE I NATURBUTIKKEN
Hos Naturbutikken kan du købe fuglebøger, fuglekasser,
kvalitetsfuglefoder, friluftsudstyr, kikkerter, teleskoper og
meget andet. Butikkens personale har praktisk erfaring
med alle produkter og står altid klar med råd og vejledning.
Du har også mulighed for at købe Naturbutikkens varer på
hjemmesiden.

BLIV MEDLEM AF DANSK
ORNITOLOGISK FORENING
Dine fordele ved et DOF-medlemskab:
• Større viden om fuglene og naturen
omkring os

Naturbutikken
Vesterbrogade 138A
1620 København V
Tlf: 33 28 38 38
E-mail: naturbutikken@dof.dk
www.naturbutikken.dk

• Bedre oplevelser med fuglene i naturen og i
haven
• Støtte til naturbeskyttelse i Danmark og den
3. verden
• Deltagelse i konkrete projekter, der beskytter
naturen

Naturbutikken er DOF’s butik. Hele Naturbutikkens overskud går til DOF’s arbejde for naturbeskyttelse.

• 500 ture hvert år over hele landet

dof.dk
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• Rabatter ved køb af friluftsudstyr af høj
kvalitet i Naturbutikken
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• Medejerskab til naturreservater i Danmark

• Mulighed for eksotiske rejser med DOF-travel
Tryksag
5041 0072
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Tryk: www.stepprintpower.dk

Varer sendes over hele landet.

BYG SELV DINE FUGLEKASSER
MEJSE- OG STÆREKASSER
DU SKAL BRUGE:
• Sav, hammer, knibtang og bor
• Søm (varmforzinkede, ca. 65 mm lange)
•	Uimprægnerede brædder: 2,5 cm (evt. 2,0 cm) tykke og
10 cm; 12,5 cm; 15 cm eller 20 cm brede

SÅDAN GØR DU:
•	Først udskæres træet i de rette længder.
•	Slå sømmene igennem for- og bagsidestykkerne (så sømmene lige akkurat når igennnem træet). Sømmene skal
sidde 5 mm inde fra siden og ca. 20-30 mm væk fra endekanterne – for at undgå at træet flækker.
•	Søm det ene sidestykke på plads på forsiden. Brug det andet
sidestykke som støtte under forsiden. Husk at sidestykket
skal sidde præcist op til alle kanterne!
•	Søm endeklodsen på – helt op ad sidestykket.
•	Søm det andet sidestykke på – helt op ad kanterne på forsiden og endeklodserne.
•	Søm bagsiden på. Klem gerne siderne ind til kassen, så kassen ikke gaber i sammenføjningerne.

Til ophængning sætter man en skrue, øsken el. lign. i hver side.
Inden ophængning kan man give den træbeskyttelsesmiddel –
men kun en uges tid, inden den hænges op.
Er nogle søm gået ud gennem siden, så vent med at skifte
dem, til kassen er færdig. Det er ofte svært at pille de skæve
søm ud, midt i byggeriet.
Nu er kassen færdig og klar til at blive hængt op. Det kan klares
på flere måder:
•	Søm/skruer i siden til ophængningssnor. Bøj dem nedad
som en krog. Sømmene må ikke sidde i endestykkerne –
derved kan kassen gå op i samlingerne.
•	Med to lister på bagsiden af kassen. Listerne skal være ca. 10
cm længere end kassen. Sømmene slås på skrå, så listerne
"låses fast" i træet. Snoren sættes rundt om listerne og
træet. For at skåne træet skal kassen hænges op med vejrbestandig snor (spunden nylonsnor). Vær opmærksom på at
kassen hænger godt og solidt.
Forsyn aldrig redekassen med siddepind. Siddepinde på kassens
forside giver for let adgang for uønskede rovdyr.

Nu skal du lave låget. Søm lågklodsen fast på låget, sådan at
træets årer går vinkelret på hinanden.
Hullet bores med borsving og sneglebor – eller med el-boremaskine med hulbor (en lille, cirkelformet sav). Hulstørrelsen
afgør, hvilke fugle, der kan gå i kassen. Blåmejse 28 mm,
musvit 32 mm og stær 50 mm.

UGLEKASSE
DU SKAL BRUGE:
•	To brædder. Ét der er 1,28 m langt og 0,35 m bredt og ét,
der er 1,20 m langt og 0,30 m bredt.
•	Brædderne skal være 19-21 mm tykke. Brædderne skal helst
være ru, så uglerne har noget at gribe fat i med deres kløer.
• Sav, hammer
• Søm (varmeforzinkede, ca. 65 mm lange)
•	Når du har skåret alle træstykkerne ud, kan du samle kassen
som vist på tegningen.
Uglen kan godt lide, hvis du lægger lidt halm, blød birkebark,
grannåle eller savsmuld ned i kassen.
Sørg for at din uglekasse er solid, så ugleungerne ikke falder
ud. Kassen skal hænge 6-8 meter over jorden.
Et uglepar bliver sammen hele livet, og de kommer tilbage til
den samme yngleplads år efter år.

SÅDAN SKAL KASSERNE HÆNGE
UGLE-/ TÅRNFALKEKASSE
• Redekasserne hænges med mulighed for fri udflyvning til åbent terræn. Kassen skal således ikke hvile på en
stor gren, der kan hindre fri indflyvning. Tårnfalke foretrækker meget frit luftrum omkring kassen (sæt f.eks.
kassen på en pæl eller en åben husgavl).

MEJSEKASSE
• En villahave kan mejsekasserne ophænges med ca. 1 kasse pr. 200 kvadratmeter have. Der må gerne være
rigeligt med redekasser, da mange arter foretrækker at benytte en "ny" kasse til et evt. andet kuld.
• Kassen hænges bedst med flyvehullet vendt mod nord eller øst. Så undgår man direkte sol på kassen samt
slagregn fra sydvest.
• I efteråret, når mejsekasserne står tomme, skal man rense dem ved at fjerne alt gammelt redemateriale og
skolde kassen med kogende vand samt se den efter for revner og råd. Dette øger chancerne for ynglepar i
næste sæson, og minimerer sundhedsrisici for både dig og fuglene. Man skal dog ikke tro, at kasserne står
ubrugt vinteren over. Der er nemlig mange fugle som overnatter i redekasser, når vinterkulden rigtig tager fat.
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