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Hei! Jeg er
Kåre kjøttmeis,
Og jeg lurer på om du kan hjelpe meg?
Treet der jeg hadde reir i fjor, er hogd
ned, og det er så vanskeleg å finne
en ny plass å bygge reir til familien
min! Kanskje du kan bygge ei
fuglekasse til meg?

Fuglene trenger din hjelp!
Mange fuglearter trenger
et beskyttet hulrom til å
bygge reir og legge egg i. De
naturlige reirplassene deres
er i hule trær i skogen. Men
fordi vi mennesker sager ned
de gamle trærne i skogen, får
de problemer med å finne en
plass å bo. Noen fugler kan
også bygge reir i åpninger

mellom tak og vegger. Men
nå bygger vi tettere og bedre
hus, og det blir ofte ikke plass
til fuglene der. Heldigvis syns
mange av disse fuglene at det
er helt greit å bo i fuglekasser.
Bygger du ei fuglekasse, kan du
hjelpe en fugl som trenger det!
Til gjengjeld får du hyggelige,
kvitrende naboer.

O P P GAV E
Du kan være fuglenes
arkitekt! Bruk millimeter
papiret på neste side
til å tegne hvordan ditt
fuglehus kan se ut.

Hakkespetten
er naturens
husbygger
Visste du at hakkespettene
bygger hus til mange andre
fugler i skogen? Med det sterke
nebbet sitt kan hakkespetten
hakke ut sitt eget reirhull i
trestammer. Det klarer ikke
kjøttmeisa med det vesle
nebbet sitt.
Det som er fint for kjøttmeisa
og de andre fuglene, er at de
fleste hakkespettene liker å
flytte, så hvert år hakker de ut
et nytt reirhull. Det betyr at
andre fugler kan flytte inn i
hakkespettens gamle hus.

TEG N D I N E GE N F U GL E KASSE

Dersom du tenker at
1 mm2 på tegningen
(altså en av de minste
rutene) tilsvarer 1 cm2
når du skal bygge,
har du en god
målestokk.

Det er ikke bare jeg som ønsker meg fuglekasse.
Mange av vennene mine leter også etter en trygg
plass å bygge reir. Derfor vil jeg vise deg hvordan
du kan bygge kasser som passer til
mange forskjellige fugler, både
de som er like små som meg,
og de som er
litt større.
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Regn ut nøyaktig
lengde på bitene til gulv
og lokk ved å trekke fra to
bordtykkelser fra en
bordbredde.

Vegger:
Tak:
Bordbredde:
Bordtykkelse:
Gulv/lokk:
Hulldiameter:
Høyde til hull:
Heng opp over
bakken:

25 cm
22 cm
ca 15 cm
ca 2 cm
ca 11 cm (Sjekk mål!)
3,2 cm
18 cm

30 cm
27 cm
ca 20 cm
ca 2 cm
ca 16 cm (Sjekk mål!)
5 cm
20 cm

1,5 til 2 m

3 til 4 m

Interesserte
innflyttere:

Svarthvit fluesnapper,
kjøttmeis, løvmeis,
granmeis, lappmeis,
spettmeis og blåmeis

Stær, rødstjert, 
vendehals, tårnseiler

For flere tips og
instruksjonsvideo, se
oppdragfuglekassse.no

slik bygger du
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plattform tIl tjeld
Tjelden bor ofte langs kysten og liker ikke
fuglekasser. Den vil helst ha full oversikt over
alt som skjer rundt den. Den bygger ofte reir på
bakken, men der er det mange fiender som truer.
For å hjelpe den kan du sette opp en plattform på
ei stang. Da får tjelden full oversikt og kan enkelt
oppdage farer på lang avstand.

Mål opp og sag planken i
biter. Se mål i tabellen

Spikre sammen veggene.

Ta mål av hvor store bitene
til gulv og takfeste må være
for å passe inni kassa. Sag
etter målene.

Spikre fast gulvet inni kassa,
og fest takfestet på taket.

Bor et hull i den ene veggen.
Sjekk mål for den fuglen du
lager kasse til!

Slå en spiker litt inn i veggen
på hver side av kassa og bruk
dem til å feste en ståltråd over
taket så det ikke blåser vekk.

DU TR ENG ER
•
•
•
•
•
•

En lang planke
Sag
Hammer og spiker
Målebånd eller
tommestokk
Boremaskin med bor i
riktig størrelse
Ståltråd til festing av tak
og oppheng

1
6
7
2

11

12

10
13

5
20
3

8

14

9

15

4
19

16

26

27

22
21

25

24 & 30
31

17 & 23
18
29

28

O P P GAV E
Tegn opp delene til
rugeplattform for tjelden:
Dra en strek mellom hver
prikk etter nummerrekka.
Klarer du å bygge en
rugeplattform også?

3,2 cm

For at jeg og ungene mine skal
være trygge, er det noen ting
du må tenke på når du henger
opp kassa. To av de største
fiendene våre lusker nemlig
rundt i skogen! Ser du dem?

Passe diameter
på hull til fugl som
kjøttmeis.

Hvor bør
kassa henge?
Ei metallplate
vil beskytte
ungene mot
hakkespett.

4 cm

Fuglekassa kan henges i et
tre eller på en husvegg. Bruk
ståltråd eller tau hvis du skal
henge opp kassa i et tre. Ikke
bruk spiker – da skader du
treet. Fest kassa godt. Kil
gjerne fast en pinne mellom
kassa og treet.

Passe diameter
på hull til fugl
som pilfink og
gråspurv.

Ei meisekasse trenger ikke å
henge høyere enn 1,5 meter over
bakken, men det er viktig å ikke
henge kassene for tett. En stær
kasse bør derimot henges minst
3 meter over bakken, men du
kan gjerne henge flere sammen
– stæren er glad i selskap!

5 cm

Passe diameter
på hull til fugl
som stær.

Det er ikke bare fint for små
fuglene å ha hakkespetter i
nabolaget. De kan nemlig spise
fugleunger dersom de får tak
i dem! De fleste fuglekasser
har for små hull til at spettene
kommer seg inn, men de kan
hakke hullet større. Hvis du bor
i et område med mye hakke
spetter, er det derfor lurt å feste
ei metallplate rundt hullet for å
hindre dem i å komme seg inn.

En pinne bak
lager helling,
slik at regn
renner av.

Ståltråd eller
tau skader
ikke treet
sånn som
spiker ville
gjort.
1,5–2 m er
passe avstand
til bakken for
meisekasse, men
kasse til stær må
ha minst 3 m.

!
O P P GAVE

Visste du at en av de verste
fiendene til småfuglene er en
av våre beste venner, nemlig
katten! Derfor er det lurt å
henge fuglekassa sånn at det er
vanskelig for katter å nå den.

Hjelp Kåre å
finne veien til
reiret i skogen,
men pass på at
han ikke blir tatt
av katten eller
hakkespetten!
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Kassebuere

Du kan få mange forskjellige
fugler til å hekke i ei fuglekasse!
Her er noen av fuglene du kan
være med å hjelpe.

tårns e i le r
sp

et
tm
ei

thvit fluesnapper

s
s va
r

pilfink

Endelig – ei stor og feit larve!
Visste du at jeg og maken min må
fange 10 000 insekter i løpet av de
få ukene det tar før ungene våre blir
flyvedyktige og kan fange mat selv?
Noen ganger kan det være skikkelig
vanskelig å finne nok mat!

Fugleungene
er sultne
Økt global oppvarming fører
til store og raske endringer i
naturen, men ikke alle arter
klarer å tilpasse seg like raskt.
Svarthvit fluesnapper er en fugl
som trekker helt til Afrika om
vinteren. Når våren plutselig
kommer to uker tidligere i
Norge, er det ikke så lett for
den å vite når den bør starte
reisen tilbake igjen for å nå fram
samtidig som insektene våkner
til liv igjen etter vinteren.

O P P GAV E
Klarer du å finne navnene
på ni forskjellige sorter mat
som du kan gi til fuglene i
denne ordsuppa? Du kan
lete vannrett, loddrett og
diagonalt.

Oppskrift på
meiseboller
Om vinteren kan du hjelpe de
fuglene som blir igjen i Norge,
ved å gi dem mat. Hva med å
lage hjemmelagde
meiseboller?

Drivhusgasser som
CO2 holder solvarme i
atmosfæren, men med
for mye av dem kan
det bli for varmt
for naturen.

I N GRE D I E N SE R
½ kilo Delfiafett eller Flott
plantefett
200 gram sammalt hvetemel
100 gram havregryn
150 gram hakkede nøtter
(uten salt!)
200 gram solsikkekjerner

ORD SUPPE

Sett ring
rundt ordene
du finner.
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FASIT: Brødsmuler, eple,
fett, frø, fuglenek,
havregryn, korn,
meisebolle,
nøtter.
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1.
2.
3.
4.

Smelt fettet på svak varme.
(Få hjelp av en voksen – det
kan bli veldig varmt!)
Bland inn resten av
ingrediensene.
Ha massen i former med
hyssing gjennom hele. (Du
kan bruke melkekartong,
kremmerhus av avispapir
eller pepperkakeformer.)
La stivne og heng opp.

Se på dem, men ikke forstyrr!
Dersom du lover å være forsiktig, kan du løfte på lokket
på kassa og hilse på familien min. Men det er fint om
du lar oss få fred til å komme skikkeleg i orden først.
Om du ikke gjør det, kan vi fort stikke av og finne
oss en roligere plass å bo. Og vær så snill – ikke
rør eggene eller ungene – de tåler veldig lite!

Husk å rense kassa
Fuglene er dårlige på å rydde etter seg. Derfor er det viktig at
du som fuglekasseeier tømmer kassa en gang i året. Dette kan
du gjøre om høsten når fuglene har flyttet ut, eller på vinteren
for å unngå at fuglelopper vil bosette seg i kassene.

Ulike
fuglearter
lager ulike reir.
Kjøttmeisa
bruker mye
mose i reiret sitt,
mens svarthvit
fluesnapper
lager reiret
sitt av strå
og gress.

FI NN FI RE
F ORSKJEL L ER
Svartmeis
15 × 12 mm

Spettmeis
15 × 20 mm

Stær
21 × 30 mm

Rødstjert
13 × 16 mm

Kjøttmeis
14 × 19 mm

Gråspurv
19 × 23 mm

Pilfink
17 × 23 mm

Svarthvit fluesnapper
14 × 19 mm

Hvem sitt
egg er det?
O PP G AVE
Blant mange fuglearter ser hunn- og
hannfuglen ganske forskjellige ut. Får du til å
finne fire forskjeller mellom disse to svarthvite
fluesnapperne av hvert kjønn?

Visste du at fugleeggene til
forskjellige fugler også ser
forskjellig ut? En fin måte å
finne ut hvem som har bodd
i kassa, er derfor å undersøke
eggeskallet som ligger igjen
når du renser kassa. På den
måten kan du finne ut om det
er ei kjøttmeis eller en svart
hvit fluesnapper du har hatt
som leieboer. Eller kanskje
noe helt annet?

FASIT: Hunnen har 1 brun i stedet for svart fjærdrakt, 2 er gulere i hvitfargen på
brystet, 3 det hvite i vingene er mindre, og 4 hun har ikke hvit flekk over nebbet.

Tusen takk!
For at du vil hjelpe meg og vennene
mine ved å bygge fuglekasser! For å
være sikker på at du har lært det du
trenger å vite for å ta ansvar for ei fuglekasse, har jeg lagd en liten eksamen
på neste side! Klarer du den?
Da kan du henge diplomet
på veggen din!

Visste du at du kan ta bilde av
fuglekassa og registrere det på nettsida
oppdragfuglekasse.no ? Da kan du få
påminnelse om å rense kassa og andre
gode kassetips, og du kan være med i
trekning av fine premier.

Bli medlem!
Miljøagentene er barnas miljøvern
organisasjon. Sammen jobber vi for at alle
skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden
vår. For 100 kr kan du bli Miljøagent og få
Miljøagentrapporten fem ganger i året.
Meld deg inn på miljoagentene.no
Vil hele familien bidra til å ta vare på
naturen? Da er familiemedlemskap i
Naturvernforbundet tingen! Send SMS med
NATURVERN FAMILIE til 2377 for å melde
inn hele familien. Det koster 300 kr første
året, deretter 450 kr per år, og alle barna i
familien blir automatisk Miljøagenter.
Dersom du syns fugler er spesielt kule, kan
du bli med i Norsk Ornitologisk Forening.
De tilbyr også barnemedlemskap og
familiemedlemskap. Barn får halv pris både
på medlemskap og blad! Les mer og meld
deg inn på birdlife.no

Fuglekasse
lovh
gbyggerens
  
1.
2.
3.
4.
5.
Ikke heng opp flere kasser
enn du kan vedlikeholde.

Fest kassene sånn at de ikke
skader treet eller kan falle ned.
Ikke forstyrr fuglene når de
bygger reir eller legger egg.
Ikke rør egg og fugleunger.
Rens kassene når
hekkesesongen er over.

F UGLEBIN G O

l eksamen k
1.

SP ØRSMÅ L

a)
b)
c)

Kjøttmeis

Spettmeis

Blåmeis

2.

a)
b)
Due

Stær

Hakkespett

Rødstjert

Gråspurv

Linerle

Klarer du å få øye på noen av disse
fuglene når du er ute? Får du tre på rad,
har du fått bingo!

HVEM HØRER SAMMEN?

Svarthvit
fluesnappar

1. b) Minst
3 meter
2. b) Feste en
metallplate
rundt hullet
3. b) 3,2 cm
4. c) 10 000
5. a) Katten
 . c) Tømme
6
fuglekassa

Spørsmål
Svarthvit flue
snapper og det
nederste egget

Svartmeis

Svartmeis og det
øverste egget
Pilfink og egget i
midten

Hvem hører
sammen?
Pilfink

c)

3.
a)
b)
c)

4.
a)
b)
c)

5.
a)
b)
c)

6.
a)
b)
c)

Hvor høyt over bakken bør
ei stærkasse henge?
Minst 1,5 meter
Minst 3 meter
Minst 5 meter
Hva bør du gjøre for å
hindre hakkespetten i å
få tak i fugleungene?
Jage den vekk
Feste en metallplate
rundt hullet
Male kassa hvit
Hvor stort hull, i diameter,
bør det være i ei fuglekasse
for kjøttmeis?
2 cm
3,2 cm
5 cm
Hvor mange insekter fanger
en kjøttmeisfamilie mens
den bor i fuglekassa?
100
1 000
10 000
Hvem er småfuglenes
verste fiende?
Katten
Hunden
Kråka
Hva må du som
fuglekasseeier huske å
gjøre en gang i året?
Henge opp en ny fuglekasse
Flytte fuglekassa
Tømme fuglekassa så den er
klar for en ny fuglefamilie

Tegn streker mellom eggene og
fuglene som hører sammen.

FASIT
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Di
Tildeles ______________________________________

Dato _____________

For å ha deltatt på Oppdrag Fuglekasse.
Fuglene takker deg for hjelpen!

_____________________________
Signatur: En voksen

_____________________________
Signatur: Deg

Oppdrag fuglekasse er et samarbeids-
prosjekt mellom Miljøagentene, Norsk 
Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet,
finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
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