
Bygg en enkel humlekasse
Til selve kassen trenger du:
En ca 1,2 meter lang planke som er ca 15 cm bred
En sag, en hammer, en vinkel og spiker.
En drill med utskiftbare bor til å lage et hull med diameter 2 
cm og en serie luftehull på ca. 2 millimeter.
Kapp planken i 7 biter: 
Kapp 2 biter på 25 cm til tak og gulv
Kapp 4 biter på 15 cm til vegger.
Den siste biten, 5-10 cm, brukes på undersiden av lokket for 
å holde det på plass.

Slik gjør du:
Snekre først sammen de 4 veggene slik at frontveggen blir på 15 x 15 cm. Sett de ferdige veggene på gulvbiten 
slik som på bildet. Drill et inngangshull på ca. 2 cm oppe på frontveggen. Det trenger ikke å være helt sirkelrundt. 
Øverst på samme plate drilles en serie på 6 – 10 små hull til lufting og ventilasjon. Bruk et bor med diameter ca. 2 
millimeter. Lokket er allerede klart med mål ca. 15 x 25 cm. Spikre på en trebit på innsiden av lokket som støtte mot 

en av kantene, helst mot bakkant. Grunnen er at lokket da lett kan 
vippes opp  for observasjonsformål. Lokket skal ellers holdes på 
plass ved at du legger en stein oppå. Dermed er kassen ferdig.
   

Det aller viktigste:
Bolmaterialet skal være forholdsvis løst og ikke oppta mer enn 
drøyt halvparten av rommet i kassen. 
Grovmateriale som brukes ytterst mot veggene kan være meget 
fint, tørt gress uten strå, eller fin ull. Reirets indre hulrom og åpning 
skal ha en diameter på 2 – 4 cm og skal omgis av meget fint, tørt 
gress og fin ull. 
Innerst i bolet kan en bruke shoddy-ull, annen fin ull eller hår fra 
hund eller katt (feks fra når du børster hunden), eller du kan også 
bruke materiale fra et musebol (om du får tak i). Du kan også 
kjøpe bolmaterieale og mer avanserte humlekasser mange steder 
på internett. 

Plassering:
Kassen må være plassert på et tørt og trygt sted, for eksempel  
oppunder mønet. Informasjon til bygging av enkel humlekasse  
har vi funnet her:
http://humleskolen.no

Bie- og insekthotell
Bidra til det biologiske mangfoldet! Det blir stadig vanskeligere for 
bier og insekter å finne plasser for å legge egg. Vi kan hjelpe dem 
ved at vi lager bosted for dem. Insekthotellet må plasseres på en 
lun, solfylt plass, og det kan enten være kjempestort (feks laget 
av en pall) eller lite, slik som dét på bildet. Det er svært enkelt å 
lage: I trestokker og murstein borer du avlange hulrom, gjerne i 
kombinasjone med hule stengler  fra takrørplante, hyll, bambus 
og kvann.  
Det lille insekthotellet vi har laget, er av  hule bambusrør og en 
vedpinne der vi har borret hull i forskjellige størrelser. Deretter har 
vi bundet dem sammen med tau.

 
Vi har funnet inspirasjon og informasjon til kampanjen vår på disse nettstedene:
lahumlasuse.no - Summende hager - humleskolen.no
Les gjerne også på lushnorge.no og vår blogg blogg lusnhorge.blogspot.no

Vil du vite mer?


