
FLERE FRUGTER
FLERE BLOMSTER
FLERE FUGLE

Byg dit eget

Lav plads til naturen

INSEKTHOTEL



INSEKTERNE BESTØVER DINE 
FRUGTTRÆER OG PLANTER - SÅ DE 
KAN GIVE FRUGTER OG SMUKKE 
BLOMSTER TIL DIG OG DIN HAVE
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Når snakken falder på insekter, rynker mange  
på næsen og tænker på de stikkende og irrite r
ende kryb, der forstyrrer de lune  sommeraftner 
på terrassen. Men insekter er meget mere end 
det! 

Det er blandt andet insekterne, der bestøver dine 
frugttræer og sørger for lækre æbler og pærer. 
Mange insekter  udfører naturlig skadedyrs
bekæmpelse i haven, helt gratis, og uden brug 
af kemikalier! Udover at hjælpe direkte udfylder 
 insekterne også en anden meget vigtig plads: De 
er føde for de fugle, mange af os gerne ser flere  
af i haven.

En stor del af insekterne har svært ved at 
finde egnede levesteder i en top-trimmet 
 parcelhushave. De har faktisk brug for lidt ”rod”  
i form af afklippede grene og blade. Insekter 
har behov for steder at overnatte,  steder at 
 overvintre, steder at lægge æg og steder,  
hvor deres larver kan spise og bo.  

Nogle  insekter  lægger deres æg i et stykke dødt 
træ og  overlader så larverne til sig selv. Larverne 
 spiser så typisk det døde træ. Andre insekter 
 passer deres larver og sørger for, at de får mad 
og beskyttelse. Uanset levevis har insekterne en 
 vigtig plads i haven, og du kan hjælpe dem og 
endda invitere endnu flere ind i din have:  
Du kan bygge et insekthotel!

Et insekthotel behøver hverken at være stort 
eller dyrt. Formålet er, at insekterne finder et 
egnet levested i din have, så du kan nyde godt af 
 naturens små hjælpere! Et insekthotel kan være 
så simpel som en træstub med huller i, eller en 
kasse fyldt med forskellige naturlige  materialer. 
Det er vigtigt, at det ikke kan regne ind på 
”værelserne”, men der må gerne være lidt fugtigt 
og meget gerne lunt. 

God fornøjelse.

Giver dine frugttræer ikke  
de frugter, du havde drømt om?  
Eller mangler der liv i haven? 
Måske mangler din have blot nogle af naturens små hjælpere, insekter! 



De sidste brædder bruges til 
 skillerum. Der er mange muligheder, 
når det kommer til ”inventar” på dit 
hotel. Vi har brugt stængler fra visne 
brændenælder, mos og grankogler.
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Sådan gør du:

Du skal bruge brædder i to 
 forskellige bredder, en sav, en 
 hammer (eller skruetrækker) 
og søm (eller skruer). Træet må 
IKKE være  trykimprægneret.

GIVSKUD ZOO’s insekthotel er en del af EAZA´s biodiversitets kampagne

Brædderne skæres i passende 
længder. Stykke 1 skal være lidt 
bredere, så det kan fungerer som 
halvtag. Stykke 5 er bagside og skal 
ligeledes være lidt bredere.

Derefter samles brædde 15 til en 
kasse med hammer og søm. 


