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Många fågelarter har sina bon i hål i trädstammar. Där får de skydd från 
regn och kyla och löper mindre risk att upptäckas och tas av rovdjur. Men 
det är stor brist på naturliga bohål för fåglar. De behöver gamla eller till och 
med döda träd med håligheter eller uthackade hål från hackspettar. I da-
gens moderna skogsbruk och även i stadsnära parker och skogsdungar av-
verkas alltför ofta träd innan de blivit tillräckligt gamla för att bli ihåliga. 
Död ved rensas också bort i alltför hög utsträckning.

Det enklaste sättet att hjälpa fåglarna är att låta äldre träd stå kvar. Då gynnas 
inte bara fåglar utan även många insekter som lever i träden. Det näst enklaste 
sättet är att sätta upp fågelholkar. Uppemot 80-90 procent av alla fågelholkar sägs 
bli bebodda, vilket säger något om behovet av boplatser. Eftersom många fåglar 
numera dras till människans närhet finns det goda förutsättningar att få fåglar att 
häcka nära inpå bostäder. 

Att följa ett fågelpars häckning i en holk i närheten under en säsong är en fin 
chans att få kontakt med naturen. Från sång för att hävda sitt revir och uppvakt-
ningen av en partner om våren till den stillsamma ruvningen på försommaren 
och den intensiva matningen när det finns som mest mat i naturen. Med lite skick-
lighet från föräldrarna och rätt förutsättningar i övrigt kommer fågelungarna se-
nare under sommaren ta sig ut ur holken och fylla trädgården med liv. Sådana 
upplevelser väcker ett naturintresse hos de flesta.

För den som inte har en trädgård eller egen mark, går det ibland att få tillåtelse 
att sätta upp fågelholkar i parker, på utsidan av en balkong, på flerfamiljshusens 
gård eller på annans mark. Glöm bara inte att prata med markägaren eller fastig-
hetsägaren först. Det är inte omöjligt att få tillåtelse av kommunen att hänga upp 
fågelholkar på kommunal mark. De flesta har, med all rätt, en positiv syn på fågel-
holkar. 

Innan fågelholkar sätts upp kan det vara klokt att ta reda på lite grundläggande 
information om till exempel vilka fåglar som finns i området och vilka holkar som 
är lämpliga att sätta upp, men överlag så är det svårt att göra fel. Även de vanligas-
te modellerna brukar få gäster. Det är också enkelt att bygga egna fågelholkar. Sök 
efter “fågelholk ritningar” eller fråga din lokala Naturskyddsförening.

Fågelholkar i en skog är en påminnelse om hur vi människor försvårat för fåg-
lar att överleva i den natur vi påverkar, men också ett exempel på hur många av oss 
vill försöka förbättra situationen. 

Förord
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Bakgrund 
– Skogens förändring
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I slutet av 1800-talet började skogsbränder 
bekämpas i Sverige eftersom skogen fick 
ett större ekonomiskt värde. Skogsbränder 
var länge ett naturligt störningsmoment i 
skogen som bland annat bidrog till att det 
bildades död ved, som är värdefullt för den 
biologiska mångfalden. Död ved kan både 
vara ett habitat, livsmiljö, och en boplats 
för vissa arter, och samtidigt en plats dit 
andra arter kommer för att söka föda. Den 
ökade exploateringen av skogen och det 
allt intensivare skogsbruk som började ut-
övas under 1900-talet har lett till stora för-
ändringar i det svenska skogslandskapet. 
Andelen gamla skogsbestånd (>140 år i 
norra Sverige, >120 år i södra Sverige) har 
minskat drastiskt jämfört med hur det såg 
ut innan år 1920. Detsamma gäller antalet 
gamla, grova träd och antalet kvarlämnade 
högstubbar. Död ved togs även aktivt bort 
från skogarna. 

Från 1950-talet blev kalhuggning den 
dominerande avverkningsformen och 

under 1960- och 1970-talen ökade hyggena i 
storlek. Gallring med avsikt att skapa 
jämngamla skogsbestånd började utföras. 
Under samma tidsperiod började man även 
förhindra spridningen av lövträd i unga 
skogsbestånd, bland annat med herbicider 
som Hormoslyr. Detta har gjort att det idag 
finns få gamla, grova lövträd kvar. Många 
skogslevande arter är starkt beroende av 
lövskogar eller skogar med betydande löv-
inslag, eftersom lövträden bidrar med 
lämpliga bohål och ofta är en viktig biotop 
vid födosök. Tyvärr har svensk skogslag-
stiftning gynnat högproduktiva barrsko-
gar och konsekvensen har blivit att löv-
skog och lövinslag saknas i stora delar av 
hela Sverige.

Sammantaget har dessa processer bi-
dragit till att skogen har förändrats. Från 
en varierad plats med träd av olika ålder, 
arter och höjd på vegetationen, till en mer 
homogen plats som i stort består av liknan-
de arter i liknande ålder.
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Boplatser i skogen
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Alla fågelarter använder inte håligheter vid 
häckning. Majoriteten gör det faktiskt inte. 
De flesta bygger sina bon själva, med varie-
rande engagemang. Många arter av vadar-
fåglar lägger knappt någon energi alls på sitt 
bobygge, utan lägger äggen i en fördjupning 
eller i ett enkelt rede på marken. Andra an-
stränger sig betydligt mer och flätar vackra 
bon som kan vara placerade i täta buskar 
eller grenklykor. Örnar och vissa andra arter 
av rovfåglar, bygger istället stora plattforms-
liknande risbon högst upp i träd med fri ut-
sikt över landskapet.

För vissa fågelarter är situationen annor-
lunda. Dessa behöver håligheter vid häck-
ningen. I hålen gör de iordning med lite torrt 
gräs och mossa där de sedan kan lägga sina 
ägg. Av 419 stycken studerade fågelarter i 
Europa använder 60 av dessa (14 procent) hå-
ligheter vid häckning. Vid modernt skogs-
bruk blir populationer av hålhäckande fåge-
larter ofta helt uteslutna från dessa platser, 
eller minskar kraftigt. Det är ett direkt resul-
tat av hur skogsbruket i stor utsträckning be-
drivs. Den numera ofta homogena skogen 
saknar den döda ved och de gamla träd som 
krävs för att förse hålhäckande fåglar med 
tillräckligt många håligheter.

Att håligheter i träd är en begränsande fak-
tor för hålhäckande fågelarter är känt 
sedan länge. Det beror på att antalet häck-
ande par korrelerar med antalet tillgängli-
ga boplatser. Fler möjliga boplatser leder 
till fler häckande fågelpar. Det har inte bara 
observerats utan även påvisats experimen-
tellt. I ostörda skogar ökar antal individer 
och arter av hålhäckande fågelarter med 
skogens ålder. Även mängden håligheter 
ökar med skogens ålder. 

Håligheter kan uppstå genom en rad 
olika processer. Bland annat när grenar 
lossnar från träd och skapar ett direkt hål-
rum. Sådana spontana hål och övrig ved, 
kan drabbas av svampangrepp och andra 
nedbrytande processer vilket både skapar 
nya håligheter och förstorar redan existe-
rande hål. Ett annat sätt för håligheter att 
uppstå är att de skapas av andra organis-
mer så som hackspettar, som hackar ut hå-
ligheter åt sig själva, men som andra fåge-
larter sedan kan ta över när de blivit 
övergivna. Eller skalbaggar, som gnager 
och borrar ut håligheter i träd och under-
lättar för fåglar att hacka ut en bohåla.
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Holkar motverkar bostadsbristen
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Uppsättning av fågelholkar kan öka popu-
lationer av hålhäckande fåglar. Det har på-
visats många gånger från olika studieom-
råden i Finland, Tyskland, Holland och 
England. I ett av studieområdena ökade an-
talet häckande par av svartvit flugsnappa-
re från 10 par innan holkar sattes upp, till 
70 par efter uppsättningen. På Gotland har 
man genom att sätta upp många holkar för-
sökt gynna halsbandsflugsnappare, vilket 
har gett goda resultat. Efter uppsättning av 
holkar visade arten upp till fem gånger så 
hög partäthet.

För knipan har bristen på lämpliga hå-
ligheter gjort att holkar blivit den kanske 
viktigaste formen av bohål. På vissa håll i 
Norrlands inland har man satt upp holkar 
för kniporna vid nästintill varenda sjö. 
Även för flera arter av ugglor har holkar bli-
vit en viktig boendeform. Man tror att en av 
anledningarna till att vi överhuvudtaget 
har kvar en livskraftig population av både 
slaguggla och pärluggla beror på en flitig 
uppsättning av holkar.

Entitan och svartmesen hör till de små-
fåglar som accepterar holkar, medan tallti-
tan helst vill hacka ut sitt bohål själv och är 
därför inte lika lätt att hjälpa med uppsätt-
ning av holkar. Den kan dock ibland låta 

sig luras om man fyller holken med såg-
spån. Blåmesen och talgoxen är till skill-
nad från talltitan inte så kräsna, och häck-
ar gärna i holkar.

Lappmesens utbredningsområde kan 
breddas med hjälp av uppsättning av hol-
kar, men arten föredrar alltid naturskogar 
framför brukade skogar med holkar. När 
det gäller trädkryparen så duger inte vanli-
ga fågelholkar, men uppsättning av speci-
ella häckningsfickor har visat sig gynna 
arten.

Även om det till stor del är mänsklig på-
verkan som ligger bakom många hålhäck-
ande fågelarters negativa populationstren-
der, så påverkas inte alla negativt. 
Fågelarter som gråsparv och pilfink är 
arter som tolererar att leva nära människor 
och kan nöja sig med alternativa boplatser 
i olika byggnader. 

Eftersom det är ont om gamla hålträd på 
många platser är alla extra boplatser av 
värde. Alla bidrag kan göra skillnad. Sätter 
man upp en fågelholk får man ofta en hy-
resgäst redan samma år, eller i varje fall 
året därpå. Man får dessutom möjligheten 
att komma riktigt nära fåglarna, vilket är 
en spännande upplevelse.
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Blåmes – Cyanistes caeruleus
Blåmesen är en rätt liten mes som stannar i 
Sverige året runt. Den häckar i skogsmark, 
helst lövskog eller blandskog. Den är inte 
svår att få som gäst i sin fågelholk när det är 
brist på naturliga håligheter. Att det går bra 
för populationen kan bero på att den är ge-
neralist, d.v.s. tolerant och anpassar sig lätt 
både i sitt födoval och i valet av miljö.

Entita – Poecile palustris
Entitan är mycket lik talltitan (se längre ned), 
de skiljs bäst från varandra på lätena, men 
entitan saknar även det ljusa stråket längs 
armpennorna som talltitan har. Entitan 
häckar i ogallrad, gärna fuktig lövskog med 
god tillgång av döda och döende träd, där väl-
jer den exempelvis ett naturligt hål eller ett 
hål uthackat av talltita som boplats.

Göktyta – Jynx torquilla
Göktytan är en sommargäst som gärna 
häckar i småbruten kulturbygd med frukt-
trädgårdar, igenväxande hagmarker eller 
lövträdsdungar. Den hackar inte ut egna 
hål utan väljer redan befintliga, därför är 
detta en art som tacksamt tar emot en få-
gelholk som bostad när de naturliga hålig-
heterna inte räcker till.

Hussvala – Delichon urbicum
Hussvalan kan vara svår att skilja från la-
dusvalan, men hussvalan har kortare stjärt 
och ett vitt fält på nedre delen av ryggen. 
Den bygger oftast sina runda bon av lera 
och lever gärna i människans närhet, vil-
ket gett fågeln sitt namn. De senaste 20 
åren har antalet hussvalor i Sverige mins-
kat med över 50 procent. En av orsakerna 
till minskningen är bostadsbrist.
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Kattuggla – Strix aluco
Kattugglan är en medelstor uggla som 
häckar i skog, större trädgårdar och parker 
eller odlad bygd med dungar. Den vill ha 
inslag av gamla ädellövträd, särskilt ekar 
eftersom dessa ger stora håligheter som 
passar för häckning. Den är inte särskilt 
rädd för människor och är därför relativt 
lätt att få som gäst i sin holk, särskilt när 
det är ont om naturliga boplatser.

Knipa – Bucephala clangula
Knipan är en medelstor, kompakt and som 
gärna häckar vid klara, näringsfattiga 
skogssjöar och vattendrag. Boet placeras i 
ett trädhål, exempelvis ett gammalt spill-
kråkebo. På grund av brist på dessa naturliga 
håligheter har holkar blivit en viktig boen-
deform för knipan

Rödstjärt – Phoenicurus phoenicurus
Rödstjärtshanen är kanske den vackraste 
av de fåglar som kan häcka i fågelholk. Det 
roströda bröstet tillsammans med sin 
svarta haka, vita panna och askgrå hjässa 
gör den omisskännlig. De häckar i skogs-
mark av alla slag, från öde tallskogar i norr 
till trädgårdar och parker i söder. Boet 
läggs i bohål i träd eller i holk

Skogsduva – Columba oenas
Skogsduvan kan påminna om ringduvan, 
men är mindre, mer kortstjärtad och sak-
nar den vita fläcken på halsen. Skogsduvan 
har en gråblå dräkt med grön och vinröd-
glänsande halsfläck. Den häckar i skog och 
större ostörda parker med stora ekar och 
andra lövträd som har passande bohål. 
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Stare – Sturnus vulgaris
Staren kan för en nybörjare se ut som en 
koltrast med sin svarta dräkt och gula 
näbb. Men vid en närmare titt har staren 
även gulvita prickar och en metallglans 
som skiftar i grönt och violett. De häckar 
ofta tillsammans i stora grupper i odlad 
bygd, ekdungar och trädgårdar, men även 
sparsamt i naturskog, t ex i aspar. 
Starholken måste vara lite större och ha 
större ingångshål än de vanligaste små-
fågelholkarna

Svartmes – Periparus ater
Svartmesen ser lite ut som en färglös kusin 
till talgoxen. Den häckar främst i barrskog 
men accepterar blandskog. Boet placeras i 
håligheter i murkna stubbar eller rotvältor. 
Populationen har minskat de senaste åren 
och brist på lämpliga bostäder tros vara 
anledningen.

Svartvit flugsnappare 
– Ficedula hypoleuca
Hanen är som namnet antyder svart och vit 
medan honan är brun och vit. Tyvärr har 
den svartvita flugsnapparen minskat i 
antal på vissa håll i landet, men är än så 
länge en relativt vanlig trädgårdsfågel. Den 
brukar komma till Sverige i maj och stan-
nar till i augusti och flyttar då gärna in i 
holkar med ungefär samma mått som för 
blåmes och talgoxe.

Talgoxe – Parus major
Talgoxen är vår största mes och är lätt att 
känna igen på det gula bröstet som delas av 
det svarta mittstrecket. Den häckar i skog, 
både långt ute i taigan och nära människ-
an, i parker och trädgårdar. Den häckar 
gärna både i bohål nära bebyggelse och i 
holkar.
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Talltita – Poecile montanus
Talltitan är precis som entitan en stann-
 fågel. Den kan ses sparsamt vid fågelmat-
ningar på vintern. På somrarna häckar den 
dels i barrskog och fjällbjörkskog, men 
även lövskog och blandskog. Även talltitan 
gynnas av god tillgång på död ved, då den 
själv hackar ut sitt bohål ur murkna, vanli-
gen smala, stammar.

Tornseglare – Apus apus
Tornseglaren ses på oavbruten insektsjakt, 
ofta tillsammans med svalor. Den skiljs från 
dessa genom sin något större storlek och 
helt svarta undersida. Boet kan placeras i 
ventiler, under takpannor eller i sprickor i 
berg eller väggar. Paren håller ihop hela 
livet. Samma par kan återvända och bygga 
bo under samma tegelpanna i 15 år!

Kan fåglarna hjälpa oss?

Det är inte bara vi som kan hjälpa fåglarna, 
de kan även vara till nytta för oss på olika 
vis. Ugglor är exempelvis fantastiska rått-
fångare. Kattugglan äter massor av sorkar 
och möss. Sätter man upp uggleholkar kan 
man få hjälp med att fånga oönskade gna-
gare. Har man större öppna ytor utan 
mycket att sitta på, kan man sätta upp en 
rovfågelpinne som exempelvis ormvråkar 
gärna landar på och använder som utkiks-
plats när de jagar.

Att sätta upp en fågelholk i trädgården 

gör inte bara att du får trevliga grannar. De 
fullkomligen dammsuger din trädgård på 
myggor och knott. Enligt Glenn-Peter 
Sætre, biologiprofessor vid Oslo 
Universitet, äter den Svartvita flugsnappa-
ren 10-12 gram insekter om dagen. Det 
skulle motsvara ungefär 2 400 myggor 
varje dygn. Nu består deras föda inte ute-
slutande av just myggor, så riktigt så 
många myggor blir man inte av med per 
fågel och dygn. Men det är ändå en bety-
dande mängd, och genom att sätta upp få-
gelholkar kan man med säkerhet minska 
antalet myggor i sin trädgård.

16



Inspireras och bygg din egen 
fågelholk
När man gör en fågelholk finns det lite 
olika saker att tänka på för att resultatet 
ska bli bra. Det är bland annat viktigt att 
fundera över ingångshål, material, vatten-
täthet, djup i holken samt möjlighet att 
öppna den.

För det första bör ingångshålet vara i 
rätt storlek. Olika fågelarter föredrar olika 
hålstorlekar. Hålet kan placeras i princip 
var som helst, så länge djupet i holken för-
blir tillräckligt, så att boplundrare inte 
kommer åt ägg eller ungar. Ett minimimått 
från ingångshålet till underkanten är 15 
cm. Det är också viktigt att holkens materi-
al håller en lagom temperatur. Här är obe-
handlat trä ett bra val. Impregnerat trä bör 
undvikas på grund av de gifter som till-

kommer. Virket för en småfågelholk bör 
vara minst 19 mm tjockt, men gärna 25 
mm. Virket till större holkar för till exem-
pel ugglor och knipor bör vara minst 25 
mm tjockt.

För att holken inte ska få fuktproblem 
ska den vara vattentät upptill och genom-
släpplig för vatten nedtill. Det ordnas en-
kelt genom att placera bottenplattan några 
millimeter innanför sidorna så att vatten 
kan rinna av. Det är också bra om det finns 
möjlighet att öppna holken med jämna 
mellanrum, för att kunna städa den. Det 
görs enklast genom att göra taket lyftbart.

Nedan beskrivs några olika former av 
fågelholkar som attraherar olika fågelarter. 
Siffrorna i tabellen på nästa sida är unge-
färliga mått på holkar för olika stora fåglar. 
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Blåmes: 18, 12, 2,8 – tycker om litet hål, 1,5 – 3 m
Entita: 18, 12, 3,0, 0,5 – 2 m
Gråsparv: 18, 16, 3,5, 2 – 5 m
Göktyta: 25, 17, 5 – gärna ovalt hål, kan ibland ta över ett bo och kasta ut småfåglar, 2 – 5 m 
Kaja: 40, 23, 11, 2 – 5 m
Kattuggla: 55, 25, 16 – stor holk och stort hål, 3 – 10 m
Knipa: 40, 23, 11 – gärna ovalt hål, 8 x 11, 2 – 5 m
Pilfink: 18, 18, 3,5, 2 – 5 m
Pärluggla: 40, 23, 11 – helst ovalt hål, 8 x 11, 2 – 5 m
Rödstjärt: 22, 16, 7 – gärna stor holk och hål, 1,5 – 3,5 m
Skogsduva: 40, 23, 11 – gärna ovalt hål, 8 x 11, 2 – 5 m
Sparvuggla: 30, 17, 5 – helst tjock framsida av gammalt trä med naturlig yta, 4 – 10 m 
Stare: 25, 17, 5 – gärna flera holkar nära varandra, 2 – 5 m
Storskrake: 60, 30, 18 - stor holk och stort hål, 3 – 6 m
Svartmes: 18, 12, 2,8 – tycker om litet hål, 0,5 – 2 m
Svartvit flugsnappare: 18, 10, 3, 2–5 m
Talgoxe: 18, 10, 3,5 – gärna lite större hål, 1,5 – 3 m  

Så här funkar de fyra olika måtten i tabellen.

Exempel: 
Blåmes: Inre höjd/djup: 18 centimeter. 
Bredd på en sida inne i holken: 12 centimeter. 
Hålet i diameter: 2,8 centimeter – tycker om litet hål. 
Placeringshöjd över marken: 1,5 – 3 meter.
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vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbets-
områden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen 
Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.
Välkommen att bli medlem, engagera dig eller 
skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.

PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöor-
ganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står 
upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar 
beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 
Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och 
hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. 
Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges 
Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk 
en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.

PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se


