
Så snickrar du en holk till knipan
– En enkel guide

Knipan är en medelstor, kompakt and som gärna håller 
till vid klara, näringsfattiga skogssjöar och vattendrag. 
Vintertid förekommer den vid isfria floder, sjöar och 
utmed kusten i alltifrån par till större flockar.

Knipor bygger bo i trädhål, exempelvis ett gammalt 
spillkråkebo. På grund av brist på dessa naturliga 
håligheter har holkar blivit en viktig boendeform för knipan.
Det är endast honan som befinner sig i holken. Där lägger 
hon gröna ägg som är ungefär lika stora som hönsägg.

Artens status enligt Rödlistan 2020: 
Livskraftig

Utbredning i Sverige: 
Finns i nästan hela landet,
utom i fjällen och på västkusten

sårbarlivskraftig hotad

Knipa Bucephala clangula
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2-5 m

Denna holk är så stor, så det kan vara svårt att bygga 
den med bara en bred bräda. Alla mått är ungefärliga, 
utom ingångshålet, där storleken är viktig.
Rita ut måtten och såga ut delarna. Spika och limma 
ihop dem och passa in botten så tajt du kan.

Måtten är ungefärliga, så tänk på att det inte är hela 
världen om din holk inte ser ut exakt som på ritningen.
Fåglarna blir glada ändå!  Bli inte förvånad om det istället 
flyttar in en storskrake – de gillar nämligen samma sorts holkar.

Installera holken mellan 2-5 m 
upp på exempelvis ett träd. 
Gärna nära vatten. 

Spån! Det blir alltid spån över när man 
bygger holk. Fyll knipans holk med 15-
20 cm spån i botten. Först då tycker 
knipan att det är perfekt.
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Ingångshålets mått ska vara ca 8x11 cm,  gärna ovalt och placeras minst 42 cm från botten

Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, vildir.se. Du får mer tips och idéer på naturskyddsforeningen.se – sök på "fågelholk".


