
Så snickrar du en holk till rödstjärt
– En enkel guide

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 lätt att känna igen. 

De häckar i skogsmark av alla slag, från öde tallskogar i 
norr till trädgårdar och parker i söder. Boet läggs i bohål i 
träd eller i holk. Den övervintrar främst i Centralafrika. 

Artens status enligt Rödlistan 2020: 
Livskraftig

   Utbredning i Sverige: 
   Finns i hela landet

sårbarlivskraftig hotad

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

1,5–
3,5 m
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För denna holk kan du skaffa en 
bräda som är ungefär 170 cm lång 
och 16 cm bred. 

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! 

Vill du lyxa till det? Tre detaljer som kan 
göra en fågelholk extra bra:

1. Tjärpapp på taket. Ökar livslängden på 
holken rejält. 

2. Metallplatta runt hålet. Gör det svårare 
för andra djur att komma in och ta 
över holken. 

3. Öppningsbar front. På det viset kan man 
rensa ur holken då och då, så att nya fåglar 
kan flytta in. 
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Ingångshålets diameter ska vara 7 cm och placeras minst 22 cm från botten
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Denna inspirationshandledning är framtagen för Naturskyddsföreningen av Marcus Vildir, vildir.se. Du får mer tips och idéer på naturskyddsforeningen.se – sök på "fågelholk".


