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Fugler om våren 
Hvilke arter kan vi få i fuglekassa? 

Hva kan vi formidle til barna? 
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Hvilke fuglearter 
finner vi hos oss 
på vinteren? 
Hva spiser de? 





Hvilke trekkfugler kjenner du? 
 
 



• Hvorfor kommer noen fuglearter 
trekkende opp til oss fra sine 
vinteropphold i «syden» om 
våren? 

• Hvorfor ulike leveområder? 

• Hvorfor synger fuglene om 
våren? 







 



Hvor finner vi fuglereir, 
og sammenheng med  
hvordan eggene er farget? 
 





Hvilken betydning har 
fargen på fuglene selv?  
 





Hvorfor ulikheter i 
fargeprakten 
mellom kjønnene? 
 



 







 













• https://artikkel.ut.no/artikkel/1.11595809/ 



 

Bruk vanlige uhøvlet treverk i kassene 



Aktuelle arter Hulldiameter Innvendig bunnmål Kassehøyde Taklengde 

Alle meisene unntatt kjøttmeis 2,7-2,8 10-12 25 23 

Kjøttmeis, svarthvit 
fluesnapper og rødstjert 

3,2 10-12 25 23 

Gråspurv og pilfink 4 10-12 25 23 

Stær, vendehals, (rødstjert,) 
spurveugle* og tårnseiler 

5 12-14 30 25 

Perleugle og skogdue 8,5 18-22 42 35 

Kattugle*, haukugle*, kvinand, 
laksand, lappfiskand og kaie 

11,5 25-30 60 40 

. 

*) Bør ha flis eller tørr sand i bunnen. 

 
Uglene, endene og vendehalsen bygger ikke reir. Setter du opp 

kasse til disse artene, må du fylle flis i bunnen. 





 





• Spre kassene, unngå innbyrdes avstand < 25 m 

• Ved opphenging, tenk hva kassen skal brukes til 

• Husk lett å sjekke, lett å fli 

• Ikke fest med spiker, bruk god hyssing 

  

 



 



 



Bli tidlig nysgjerrig på naturen, 
vær «snill» med fuglene… 



 



 



• Særlig under eggleggingen og under tidlig rugeperiode er det viktig å 
forstyrre fuglene så lite som mulig slik at de ikke blir skremt bort (NB! 
meisene tåler lite forstyrrelse, ikke ta ut ei rugende kjøttmeis). Ved 
kontroll må dere være raske når dere ser ned i kassene slik at fuglene 
hurtig kan komme tilbake til eggene/ungene. 

• Senere når ungene er klekket, er de voksne stadig på farten med å finne 
mat, og da kan dere lette på lokket og se på og telle ungene.  Men også 
her gjelder det og være forsiktig og forstyrre minst mulig. 

• Er dere en skoleklasse på for eksempel 20 elever, bør dere lage mange 
fuglekasser slik at ikke for mange elever skal se ned i samme kasse. Da 
kan det ta lang tid og fuglene blir for mye forstyrret.  Husk også at langt 
fra alle kassene blir bebodd av fugler. 

  

 



• På høsten rengjør du kassene for at de skal være klare for vinterbruk. 
Mange arter, blant annet meisene og uglene, bruker kassene om 
vinteren til overnatting og hamstring. Gamle reir trekker også til seg 
fuktighet, og vil gjøre at kassene dine forfaller og råtner fortere. Om 
våren må kassene være klar for nye leieboere.  

• Uglekasser kan være fulle av musekadavre! Røytegg og døde unger 
kan du finne i alle. 

 

 



• Dersom man ikke er en god boligutleier og sørger for nødvendig 
renhold, vil kassen gradvis bli fylt opp av reirmatriale (og annet 
uhumshet), og ganske snart ikke egne seg som hekkeplass.  

• Dersom det bygges reir over gammelt reirmatriale, vil det også bli mer 
lus og parasitter i kassene, og hekkesuksessen faller – færre unger 
overlever.  

• Det er lurt å rengjøre kassen på kalde dager, da er det minst liv i 
loppene.  

• Dette er arbeid for de voksne… 



0 

40 

80 

120 

160 

200 

0 

10 

20 

30 

40 

50 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 






