
Samling og opsætning af natuglekasse. 
 

 

 

Materialer: 
Alt kan i princippet anvendes, men det er meget vigtigt at man ender op med at 

have bygget en kasse der kan tåle at hænge udendørs med et minimum af pleje i 

mange år. Alt for mange kasser falder ned indenfor få år fordi der er sjusket i 

byggefasen, og det koster i værste fald en redefuld unger livet. En god kasse 

holder derimod nemt 10-15 år uden pleje.  

 

Gode resultater opnår man hvis man anvender vandfast krydsfinér i 15-19 mm's 

tykkelse som efterfølgende behandles med træbeskyttelse. Dette kombineret med 

et tag belagt med tagpap giver en holdbar kasse. Man kan også bruge brædder; 

de holder også i mange år, men bræddekasser er noget mere besværlige at hænge 

op pga. vægten. 
 

 

Samling af kassen: 
 De enkelte dele saves ud.  

 Indvendigt bærestykke monteres på bagstykket, tovhullerne bores og 
rejfes og rundes på begge sider. (Det er vigtigt af tovhullernes kanter IKKE 

er skarpe, for i løbet af få år vil tovene i modsat fald blive 'trukket over' i takt 

med at ophængnings-træet gror og tovene omkring det strammes). 

 Kassen samles med RUSTFASTE skruer (fx 4.2*42 mm).  

 Bærestykket forhindrer kassen i at blive trukket skæv - især vigtigt hvis 

der bruges tyndere plade.  

 Kassen males med træbeskyttelse 1-2 gange (fx i farven Grøn Umbra) og 

slutteligt sømmes eller brændes et rigeligt stykke tagpap på taget. Hvis 

man bruger søm skal det være varmforzinkede papsøm - de må IKKE 

stikke ned i kassen! 
 

 

 

Ophængningssteder: 

Der findes dusinvis af forskellige steder hvor natugler har valgt at slå sig med. 

Nogle at disse steder virker fornuftige, andre forrykte. Placer en kasse i et træ i 

skovbrynet således at kassen har fri indflyvning fra marken samtidig med at 

trækronerne skygger. Alternativt er at sætte den inde i skoven - igen med fri 

indflyvning fx ud til en lysning og gerne med et eller flere grantræer i nærheden 

af kassen. 
 



 

Sådan hænger du op: 
Følgende materialer er nødvendige når du skal opsætte en natuglekasse:  

 Solidt nylontov til ophængning af kassen.  

 Tyndt tov til at hejse kassen op med, og evt. en lille talje.  

 Halm/groft flis til foring af kassen.  

 Stige (hvis man ikke kan kravle op i træet). 

 

 

 

...lidt Tips & Tricks: 

 "Vandknuder": Forsyn bæretovene med knuder så vand fra træstammen 

ikke løber ad tovene og ind i kassen. (Se billederne på hjemmesiden).  

 Bæretove: Sæt bæretove i tovhullerne og tilpas tovenes længde inden 

kassen hejses op i træet.  

 Y-gren: Lad altid det øverste bæretov gå omkring en gren - så glider 

kassen ikke ned ad stammen.  

 Foring af kasse: VIGTIGT! Natugler bygger ikke rede, og er kassen uden 

foring, ruller æggene nemt ud i hjørnerne og bliver kolde.  

 Nogle udvælger ophængningssteder hvor kassen kan stå på en tværgren 

og saver den så over lige foran kassen. Dette giver en siddepind til uglerne 

og mindsker trækket i bæretovene. 

 


