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Tack för att ni har valt en holk från Måsen, vi ger er vind under vingarna. 

Placering: 

Placeringen av fågelholken är inte så viktig, då småfåglar bygger bon i både gamla 
vattenpumpar och askfat.  Dock kan man genom att göra en så lämplig placering som 
möjligt, öka möjligheterna att fåglarna väljer just den fågelholk man vill att dom skall flytta 
till. 
 
Genom att placera fågelholken i Nord-Östlig riktning, så undviker man för mycket sol och 
värme i fågelholken. För varmt gör att fåglarna mitt under en ruvning beger sig av, och 
lämnar boet på grund av värmen. Placera gärna fågelholken så att fåglarna känner sig säkra, 
dvs någon meter upp (1.5 till 3 meter), gärna i nära anslutning till buskar eller täta träd. 
 
Fågelholken kan under vintertid fungera som skydd mot vind och kyla, så om den inte 
behövs monteras ner, låt den gärna vara kvar. 

Skötsel: 

Töm gärna fågelholken sent på hösten. Genom att tömma fågelholken håller man den ren 
från parasiter. Fåglarna själva städar inte ur, utan bygger nytt på det gamla, och till slut är 
fågelholken full.  Tyvärr så händer det att vissa ungar inte överlever, och dessa kommer då 
att ligga kvar i fågelholken. 

Period: 

Då många av småfåglarna lägger flera kullar, upp till 3 kullar/år,  med början i April, och fram 
till Juli månad, så kan man vänta med att sätta upp fågelholken till senare vår. Har man 
möjlighet att placera ut den redan innan våren kommer, så har fåglarna större möjlighet att 
hitta en tom fågelholk, som dom sen återkommer till på våren när det är dags att bygga bo. 

Fågelholk med kamera: 

Då fågelholken med kamera innehåller elektronik, som är känslig för väta, bör placeringen 
vara sådan att den in minsta mån utsätts för väta och fukt. Sitten den väl skyddat från regn, 
så man kan låta den vara utomhus stor del av året. Då kameran alstrar värme, så hjälper 
värmen till att hålla en torrare luft i fågelholken, dock bör den vara placerad så att varken 
regn eller snö finns i dess direkta närhet. Har man tur, kan man se hur fåglarna söker skydd i 
holken vintertid. Blir det för kallt kommer kamera sluta att fungera, men fungerar åter igen 
när det blir varmare. Dock kan det vara andra insekter/småkryp som använder holken som 
bostad, vilket medför att dom kan ge sig på kameran.  
 
Det går alltså att ha kameraholken ute året runt, rekomendationerna är ändå, att montera 
upp kameran tidig vår när snön smällt bort, och ta in den när höststormarna kommer. 
 
Vi önskar er lycka till och hoppas att holken kommer att ge er många trevliga upplevelser. 


