Insekthoteller
Et insekthotel er et sted, hvor insekterne kan leve i mange forskellige små hulrum. Det er til gavn for en lang række
forskellige insekter og det kan samtidig være meget dekorativt i vores haver. Det er bedst at bruge naturlige
materialer af varierende slags, da det skaber mange små og vidt forskellige gennemsteder. Her kan insekterne lægge
æg, forpuppe sig, spise eller bare tage et lille hvil.
Insekthoteller kan bygges i alle størrelser. Hvis I vil bygge et stort insekthotel, kan rammen laves af paller. Pallerne
stables oven på hinanden. Øverst kan I lave et lille tag, som forhindrer regnen i at trænge ind ovenfra. Imellem
pallerne dannes nogle gode hulrum, som fyldes ud med materialer.
Hvis i hellere vil bygge et mindre insekthotel der kan hænge på husmuren, kan det anbefales at bruge en trækasse.
Trækassen inddeles i rum af forskellig størrelse og fyldes derefter op med naturlige materialer. Det er vigtigt, at
materialerne presses tæt sammen så de sidder i spænd. Ellers falder det let ud – især når materialerne tørrer ind og
bliver mindre. Man kan sætte et stormasket trådnet på forsiden af kassen som sikrer, at materialerne holdes på plads.
Helt små insekthoteller kan laves i bunden af en mælkekarton.
Materialer til insekthoteller:
 Grankogler
 Grene og kviste
 Sammenrullede blade

* Halm og hø
* Mos og lav
* Hår og uld

* Lerpotter med hul i bunden
* Bambusrør
* Bark

Når insekthotellet bygges, kan man med fordel indrette ”værelser” efter insekternes specifikke behov. Humlebier
foretrækker at bo i hulrum fyldt med isoleringsmateriale – f.eks. mos, hår, uld eller fjer. Tag en lerpotte med et lille hul
i bunden og fyld potten op med mos og hestehår. Potten sættes ind i insekthotellet, så det lille hul i bunden vender ud
mod omgivelserne. Så vil hullet fungere som indflyvningshul til humlebireden. Bier foretrækker derimod vandrette rør
i bundter. De fylder dem med pollen og æg, så deres afkom har rigeligt at leve af, når larven kommer ud af ægget.
Insekthotellet placeres i nærheden af frugttræer eller blomster. På den måde øges chancerne for bestøvning og vi får
flere frugter, bær og blomster i haven. Bestøvningen sker via bier, biller, sommerfugle, natsværmere og andre
insekter, som besøger blomsterne i vores haver.

Byg rammen til et insekthotel
Start med at bygge den ydre
ramme.
Lav 4 lige lange brædder og
sæt dem sammen i hjørnerne
med søn eller skruer.
Skær en bagbeklædning til
rammen af en spånplade.
Sæt bagbeklædningen på
rammen med små korte søm.

Sav og tilpas længden af
de brædder der skal
sidde inde i rammen. De
indvendige brædder
skaber rumopdelingen.
Sav f.eks. bræddernes
endestykker skrå.

Med en
skruemaskine
sættes de
indvendige
brædder fast i
rammen.
Til sidst males
insekthotellet i
en naturlig
farve.
Når
insekthotellet er
fyldt op med
materialer
sættes et
stormasket
trådnet på
forsiden af
rammen.

