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Sådan skal du gøre 
Det er både nemt og sjovt selv at bygge sine fuglekasser. 
Det vigtigste er, at kasserne ikke er for små. Husk også, at det blandt andet er størrelsen på indflyvningshullet som afgør hvil-
ke fugle, som kan bo i kassen.  

Husk af kassen skal have en revne eller hul i bunden til afløb. Kassen skal også være let at gøre ren. Derfor fæstnes låget med 
en lågklods eller med et stykke ståltråd over låget. Man kan også beklæde låget med en stump tagpap, så det holder længere. 

 

 

Byg selv dine fuglekasser 

Det skal du 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 

Mejse- og stærekasser 
Sådan gør du: 

Først udskæres træet i de rette længder.  

Slå sømmene igennem for- og bagsidestykkerne (så søm-
mene lige akkurat når igennnem træet). Sømmene skal 
sidde 5 mm inde fra siden og ca 20-30 mm væk fra ende-
kanterne - 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.  

Nu skal du lave låget. Søm lågklodsen fast på låget, så-
dan at træets årer går vinkelret på hinanden. Man kan 
med fordel bruge ekstra lange søm, som sømmes igen-
nem låget og lågklodsen. Sømmet bøjes derefter på 
plads som en krog. Så sidder klodsen rigtig godt fast. 
Man kan fæstne låget med en ståltråd el. lign. hen over 
låget. 

Hullet bores med borsving og sneglebor - eller med el-
boremaskine med hulbor (en lille, cirkelformet sav).  

Til ophængning sætter man en skrue, øsken el. lign. i 
hver side. Inden ophængning kan man give den træbe-
skyttelsesmiddel - 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. 
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Blåmejse, 

Sortmejse, 

Sumpmej-

se, Top-

mejse, 

Fyrremej-

se 

30 22 
10x15 (evt. 

10x10) 
2,8 1,5 

Musvit, 

Skov-

spurv, 

Broget 

Fluesnap-

per, Rød-

stjert 

30 22 
10x15 (evt. 

10x10) 
3,2 1,5 

Gråspurv 30 22 

10x15 (men 

hellere 

15x15) 

3,5 2 

Rødstjert, 

Grå Flue-

snapper, 

Hvid Vip-

stjert 

20 10 10x15 10x15 2 

Stær, 

Spætmej-

se 

35 25 

10x15 (men 

hellere 

15x15) 

5 3 

Vendehals 40 32 15x15 3,5 

2 

(høvlspåner 

som rede-

materiale) 


