
Hallå där!
Ja, just DU som läser detta. Du 
kanske tror att det är svårt att 
bygga en mesholk? Det är det 
inte – och fler holkar behövs!

Vi småfåglar uppskattar verkligen 
holkar som människor sätter upp. 
Här får du lite tips på hur en prima 
mesholk kan se ut!

Storleken på ingångshålet? Blåmes och 
svartmes vill ha 27 mm i diameter, medan 
de större, t.ex. talgoxe, gillar 30 mm.

Mellan hålet och bottenkanten 
kan det få vara ca 20–25 cm.

Låt taket sticka ut flera cm 
både fram och på sidorna.

Så snickrar du din egen fågelholk 
– En enkel guide

Köp gärna ohyvlat furuvirke. En bräda med måtten 
22x95x800 mm blir bra till framstycke, bakstycke 
och golv. En till på 22x145x720 mm blir bra till två 
gavlar och ett tak. Våra ungar gillar stickigt!

Spika eller skruva? Båda går lika bra. 
Men aliminiumspik rostar ju aldrig...
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Häng sedan upp holken – men var rädd om trädet! Du kan 
sätta upp dem i skogen, på stolpar, staket och balkonger 
också – en del av oss bor grannar med er människor.

Spikar, eller en bit plåt runt hålet 
gör så att hackspettarna inte kan 
hacka sig in i holken.

Öppningsbart framstycke gör att 
du kan städa ur holken då och då. 
Bra för oss!

Nu till några detaljer som verkligen 
gör holken tipp-topp!

En bit tjärpapp på taket gör att 
holken håller längre.

Ibland övervintrar vi i holken, så 
du får gärna lägga i lite träspån.

Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, www.vildir.se. 
Den är fri att sprida och använda. Du får mer tips och idéer på www.naturskyddsforeningen.se/vildagrannar. 
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. 
Bli medlem på www.naturskyddsforeningen.se.

Så snickrar du din egen fågelholk 
– En enkel guide


