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Hvæsegase
Frisk gren, 15 cm lang og 1,5-2 cm tyk, et bor 2-3 mm, 
en tynd snor ca. 1,2 m og to små grenstykker til håndtag.

Snit først en fordybning, ca. 4 cm lang på midten af en 
1,5-2 cm tyk gren. Sav derefter den ene ende af ca. 1 
cm fra buen og afrund enden. Gør det samme i den an-
den ende. Bor to huller midt i buen med 1 cm´s afstand. 
Træk snoren igennem, 1 m lang, og bind snoren sammen. 
Håndtag bindes fast i hver ende. Hold i håndtagene og 
sving snoren med hvæsegasen rundt 12 gange, stram så 
langsomt snoren. Slap 
snoren langsomt af 
igen, træk igen, find 
en godt rytme, hvor 
gasen drejer hurtigt 
rundt, først den ene 
og så den anden vej.

Snittegreb
Der skal til de valgte ting bruges to greb: 1) at 
snitte væk fra sig, 2) at snitte væk fra sig men 
ned i træet, hvor tommeltotten på holdehånden 
skubber på knivbladets ryg, så kniven skubbes 
ned i træet. Herefter kan grenen vendes og kni-
ven skubbes ned igen, så der laves en fordyb-
ning. Snittemåden er sikker og god, når man 
laver heksemølle, hvæsegase og perler.

Sikkerhedsregler
• Sid ned, når du snitter.
• Hold afstand til andre. 
• Snit væk fra dig selv.
• Pas på lårene og den hånd, der holder  emnet.
• Hold kniven ved emnet. Peg eller gestikuler ikke, når du har kniven i hånden.
• Hold kniven i skeden, når den ikke bruges - også når du går eller giver den til andre.

Voksent tilsyn og ansvar: Den voksne har ansvaret for, at barnet overholder sikkerhedsreglerne. 

Førstehjælpskasse: Sørg for at have plastre og forbindingsmateriale ved hånden. 

FAKTA

Heksemølle
Frisk gren, 30-40 cm lang og 1-1,6 cm tyk, frisk gren, 10 cm 
lang og 1-2 cm tyk, frisk gren 15-20 cm lang og 0,5-1 cm 
tyk, et bor 1,5-2 mm, lille rundt søm med hoved.

Snit 8-10 hak midt på den første gren med 1-1,5 cm´s af-
stand, se billede. Skær skiftevis fra hver side, snit ca. 1/3 
ned i grenen. Brækker noget mellem hakkene skiftes gre-
nen ud!
Spids enden lige foran 1. hak og afrund pindens anden 
ende.
Flæk den anden gren, og lav en lille flad propel på 4-5 
cm. Snit først indersiden af grenen, så marven kommer 
væk. Bor et hul midt i propellen og sæt den med sømmet 
på heksemøllen.
Snit den tredje gren pæn i enderne, barken kan eventuelt 
fjernes.

Hekseriet! Hold heksemøllen vandret og stryg frem 
og tilbage over hakkene med den lille gren. Man be-
stemmer selv, hvilken vej propellen drejer rundt ved 
at en finger glider enten på højre eller venstre side 
af heksemøllen.

Snitteværkstedet er det sted, hvor 
man former, skaber og skærer i træ. 
Børnene lærer samtidig træet at 
kende. Værkstedet skal være et godt 
sted at sidde og snitte. I kan fx sidde 
på afskårne stubbe ved bålpladsen. I 
natur/teknik kombineres kniven med 
interessen for træ. Eleverne skal med 
ud og finde træet. Det er en anled-
ning til at lære de første træarter at 
kende. 

Bestemmelse af træer 
med blade
De almindeligste arter er nemme at 
kende på blade og bark. Læg mær-
ke til træernes bark, så kan I også 
snart begynde at kende træerne på 
barken om vinteren. Til bestemmelse 
af træer ud fra bladene henvises til 
www.skoven-i-skolen.dk. En udskrift 
kan fås på amtscentret. 

Godt snittetræ
Brug friske grene. Noget træ er hårdt,
andet blødt. Oftest bruges arter som 
birk, hassel, ahorn, kirsebær, bævre-
asp, rød-el, enebær og lind. Bøg og 
eg har hårdt ved, men lad også bør-
nene prøve det. Grenene skal hol-
des fugtige, læg derfor afklippede 
grene på jorden i skygge. Grenene 
kan eventuelt stilles i vand og derved 
holde sig fugtige i flere uger.

Bemærk træets bark, ved og marv, 
når I snitter. Marven er blød, giver 
ofte en fordybning, når man snitter. 
Snak med børnene om træet opbyg-
ning.

Knive
Kniven er nem og 
god at starte med. 
Den flade smøre-
kniv laves af frisk 
flækket birk, det er 
blødt og nemt at 
skære i. De øvrige 
knive er lavet af 
frisk ahorn og has-
sel, blødt træ med 
kun få knaster.

FAKTA

Perler
Frisk gren, 2,5-3 cm tyk, bor på 3 mm, 
snor eller lædersnørre.

Lav perlerne 
på midten af 
pinden ved 
at snitte fra 
begge sider. 
Lav flere per-
ler ved siden 
af hinanden, 
uden at snitte 
helt igennem 
pinden. Først 
når alle per-
ler er klar, skæres perlerne helt fra hin-
anden. Marven bores ud, og perlerne 
trækkes på snor.

Litteraturhenvisning
”Børnenes snittebog” af Frank Egholm, er 
en meget velskrevet og inspirerende snitte-
bog med flere gode ideer.
Knive kan købes hos Linå, www.linaa.dk 
Tlf. 86 20 26 66. 

FAKTA
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Lav blæk og en gammeldags 
pen af rør 
Tag et tykt tagrør og skær det skråt over med 
en skarp kniv, skær med kniven en lille revne i 
spidsen af pennen. 
Blæk laver du af 10 jernsøm lagt i vand sam-
men med 10 agern og nogle stumper ege-
bark. Efter nogle dage har du sort blæk – det 
kan fortykkes med honning og evt. tilsættes 
Atamon. Skriv med pen og blæk.

Med pennen kan du også prøve at skrive med 
”usynlig” skrift, brug skummetmælk i stedet for 
blæk. Lad det tørre og ”fremkald” skriften ved 
at varme papiret over flammen af et stearinlys. 
PAS PÅ at der ikke går ild i papiret!

Farvning af uld-
garn
Plantefarvning er en 
god bålaktivitet. 
Børnene ser, at plan-
ter farver garn - i for-
skellige farver. Lad 
børnene gætte far-
ven før farvningen 
og snak om gene-
rationers farvning 
af klæder.

Tagrør

De mørklilla blomster farver garnet i en 
dyb vissengrøn farve.
Fyld blomsterne i en stor jerngryde (jer-
net giver den grønne farve), hæld vand 
over og put straks uldgarnet i. Skal far-
ven være holdbar tilsættes to tsk. alun. 
I en almindelig gryde tilsættes desuden 
1 tsk. jernvitriol.
Varm op til ca. 90 grader, og lad gryden 
simre i ca. to timer.
Tag garnet op, slyng det rundt i luften 
for at få vandet ud og pil garnet fri for 
rester af blomsterne. Lad garnet tørre og 
væv for eksempel med det på en primi-
tiv væv. 

Regnfan

Blomsterne kan bruges til at farve kraf-
tigt gult. Gør som med tagrør, men ikke 
i en jerngryde.

Bladenes farver skifter
Bladene skifter til gule og røde flotte farver. På en 
tur kan I samle flotte blade, gerne mange forskellige 
faconer og farver. Bladene skal lægges i pres i en 

avis samme dag. Et par dage efter er bladene flade og 
tørre, klar til at blive limet op. Bladene kan sættes i en sam-

ling, så man ser de forskellige slags blade. Bladene kan også sæt-
tes op til en kollage, der forestiller et træ, en høne, et hus, et landskab 

osv. Bladenes forskelligheder bruges til at skabe motivet.
Bladene skifter farve, fordi klorofylet nedbrydes, og den grønne farve der-

med forsvinder.

-  Tagrør vokser ved søbredder, i mo-
ser og grøftekanter, steder hvor der 
er fugtigt. Tagrør er et græs, som 
er meget højt og kraftigt. Tagrør 
kan blive op til 2 meter højt, og er 
det største græs i Danmark. Andre 
steder i verden bliver det endnu 
større.

-  Tagrør har, som alle andre græs-
ser, en hul rund stængel og knæ, 
se foto. Lad eleverne finde knæ på 
forskellige græsser.

-  Tagrør sætter en top af små lilla 
blomster, men i Danmark, når frug-
terne oftest ikke at færdigudvikles.

-  Tagrør formerer sig i stedet ved at 
skyde nye stængler op fra en vand-
retliggende jordstængel. Grav den 
op med spade, jordstænglerne lig-
ger dybt, og se. Forårsskuddene 
kan koges og spises.

-  Tagrør blev tidligere brugt som   
underlag for puds på trævægge   
og lofter. 

-  I dag høstes tagrør om vinteren og 
bruges til stråtage.

-  Tagrør bruges også i rodzoneanlæg 
til rensning af spildevand.

En måtte af tagrør
• Bank 4 grene af en tommelfingers tykkelse i jorden, på  
 række med ca. 20 cm imellem, således at 15 cm stik- 
 ker op. 
• Klip 4 snore af, 4 meter lange. 
• Bind en snor fast til hver pind, således at midten af sno- 
 ren er bundet fast til pinden, så man har to lige lange  
 stykker snor fra hver pind. 
• Tag nu 3 tagrør i fuld længde og læg dem på snoren,  
 bind en enkelt knude. Tag igen 3 tagrør, bind også dis- 
 se, og fortsæt. Sørg hele tiden for, at snorene løber pa- 
 rallelt. 
• Klip kanterne pænt af. 
• Fortsæt til måtten har en passende længde. Snorene  
 kan forlænges. Ret til sidst lidt på snorene, således at  
 de forløber parallelt og klip kanterne pænt af. 

Måtten kan bruges til opslagstavle eller som gardin på 
dit værelse eller i legehuset, eller som gulv eller væg i en 
hule. 

FAKTA
OKTOBER - Tagrør 

Knæ

Litteratur: 
www.udeliv-natur.dk

Tagrørs rødder



Vindueskiggeri 
I vindueskarmen, hvorfra eleverne kan følge 
fuglene på brættet, kan I sætte tegninger op 
med fuglene og deres navne samt stille et par 
kikkerter. Så kan børnene øve sig i fuglene og 
deres navne. De kan samtidig observere fugle-
nes adfærd og blive fortrolig med en kikkert. 
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Et langt fuglebræt
Hvis I undersøger nærmere hvilke fugle, der 
spiser hvad, kan I midlertidigt opsætte et langt 
foderbræt med bunker af hver slags foder: 
Solsikke, korn, hirse, æbler, brød osv. Find ud af 
hvilke fugle, der spiser hvad. Sammelign deres 
næb og det, de spiser!

Iagttag fuglene
• Studer fuglene og find ud af hvilke fugle, der kommer til fugle-  
 brættet.
• Hvad hedder fuglene, og hvordan ser de ud?
•  Lav fugletællinger og find ud af hvilke arter, der er mest alminde-  

lige på fuglebrættet. 
• Vælg én fugl ud og følg den nøje. Beskriv fuglens næb, ben, stør-  
 relse og fjerdragtens farver. Hvad gør den? - Hvordan spiser den?  
 Hvordan bruger den sit næb?
•  Kig på flere fugle. Er der forskel på fuglenes fødder og næb? Se 

på tegninger og udstoppede fugle. Næbet er udformet efter, hvad 
fuglen spiser. Musvittens næb er stærkt og spidst, så det kan åbne 
tykskallede frø fra bøg og solsikke. Drosler som solsort og sjag-
ger har lange, spidse næb, der egner sig til at hakke dybe huller i 
æbler eller nappe mindre bær mellem tætte kviste. Andefugle, som 
gråænder og svaner, har meget følsomme næb, så de i halvmør-
ket under vandet kan finde og samle føde op fra bunden. 

•  Er der fugle, der holder hinanden væk, hvilke kommer først og 
sidst til fuglebrættet, hvilke fugle spiser hvad osv. 

Om vinteren bliver det koldt i 
Danmark. Det blæser, der bliver 
frostvejr, dagene bliver korte, og det 
er svært for fuglene at finde tilstræk-
keligt mad. 

Trækfugle
En del af de danske fugle fly-
ver derfor til varmere lande, især 
Middelhavet og Afrika. Fx svale og 
nattergal. I de lande er der fortsat 
varmt og rigeligt med mad. De fug-
le kaldes trækfugle. Andre fugle, fx 
gæs, drosler og kvækerfinker, træk-
ker til Danmark fra det nordlige 
Skandinavien.

Standfugle
Der er også fugle, der bliver her-
hjemme om vinteren, det er stand-
fugle. For at holde varmen bedre, 
puster fuglene fjerdragten op, se 
tekst i januar måned. Fuglene har 
også brug for mere mad for at hol-
de kropstemperaturen på 40-42˚C. 
De små fugle, der har en forholds-
vis stor overflade, har brug for sær-
lig megen energi fra maden, de må 
derfor søge efter mad alle dagens 
lyse timer. Da insekterne er væk, må 
mange fugle skifte til anden føde om 
vinteren.

Byg et foderbræt 

En plade, ca. 30x30 cm stor, saves ud af et stykke 
krydsfiner. En liste sømmes hele vejen rundt som 
rækværk, så foderet ikke blæser af. Byg evt. også 
et halvtag over brættet. Hvis duer, måger og kra-
gefugle ikke skal spise på foderbrættet, skal åbnin-
gen under tagskægget være mindre end 10 cm. 
Foderbrættet skrues på en høj pæl, der er solidt 
forankret i jorden. Placer foderbrættet, så der er 
fred og ro omkring det og gerne i nærheden af 
buske, hvor fuglene kan søge skjul, hvis de bliver 
forstyrret. Placer også foderbrættet, så der er gode 
observationsmuligheder for eleverne. Gerne uden 
for et vindue.

Fodring på foderbrættet

På fuglebrættet fodrer man oftest med en færdigkøbt 
vildtfugleblanding. Mange fugle spiser solsikkekerner. 
Korn er billigt, der er derfor ofte alt for meget korn i 
blandingerne og for få solsikkekerner i forhold til fugle-
nes behov.
På foderbrættet kan I også lægge tørrede bær, fx tjør-
nebær eller tørrede frøstande fra vejbred. 
Under foderbrættet kan I fodre med korn til andefugle-
ne, fasaner m.fl. og æbler til droslerne. Se på jordbun-
den efter fuglespor, når der er fugtigt eller sne.

FAKTA

Litteratur:
Det handler om – Fugle af Lars Brik og Kim 
Conrad Petersen
Fugle, næb og fødder af Karin Erbo Jensen 

www.natur.info.dk 

I løbet af den næste 
time kom først solsorten, 
den spiste æble. Så kom 
kragen, der fløj bort med 
alle brødstumperne og 
store nødder. Gråspurven 
og Musvitten kom for at 
spise småfrø, og til sidst 
vendte solsorten tilbage 
for at spise mere frugt.

Musvit, foto: Gert S Laursen/Biofoto
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Følg livet omkring redekassen
Om foråret, når fuglene yngler, bliver der livlig aktivitet 
omkring kassen. Børnene kan se parret komme med 
redemateriale til at fore reden med. Stå i god afstand 
fra kassen, så fuglene ikke bliver skræmt - brug evt. 
kikkert.

Når æggene er lagt, bliver der mere stille omkring 
kassen. Men så snart der er små unger, får de gamle 
travlt igen. Ungerne skal have mad - masser af mad. 
En spurveunge vokser fra 3 gram til 24 gram på 16-
18 dage. Det kræver, at den får tusindvis af insekter 
og en hel del planteføde. Derfor flyver de gamle fugle 
til og fra redekassen. Når de har været der med mad, 
og de forlader kassen igen, har de ofte ungernes eks-
krementer i næbbet. Klatterne er hvide og pakket ind i 
en hinde, når ungerne afleverer dem, det sviner derfor 
ikke i redekassen. Mens fuglene ruger og har unger, 
skal man ikke forstyrre dem for ofte. Fuglene kan da 
forlade reden. 

Det er svært at finde og kende 
fugle med børn ude om vinte-
ren. Her er eksempler på gode 
steder at se fuglene og finde 
spor efter dem.

Hyben

Grøniriskerne spiser frøene i de 
modne hyben. Se fuglene og 
de halvspiste bær.

Bog

Under bøgetræerne samler 
bogfinkerne bog, som de er 
i stand til at afskalle med de-
res lille næb, inden de slu-
ger den næringsrige kerne. 
Skovskaderne samler bog og 
agern, som de gemmer i små 
depoter til vinteren. Bliver det 
en mild vinter, eller bliver skov-
skaden ædt af en duehøg, får 

den ikke brug for sine depoter, 
så bog og agern kan spire til 
nye træer.

Fyrrekogler 

Den store flagspætte er ekspert 
i at hakke frøene ud af fyrre-
kogler, som den anbringer i en 
grentvege eller en fordybning, 
“et spætteværksted”, som den 
har hakket ud i en stamme.

Insekter

Danmarks mindste fugl, fugle-
kongen lever især af bladlus, 
som overvintrer på grantræer. 
For at skaffe energi nok skal 
fuglekongen finde 10-50 små-
dyr pr. minut, og den gennem-
søger ca. 300 m grangren i 
timen. Fuglekongeflokkene ud-
sender konstant høje fine pibe-

lyde. Står man helt stille, kan 
fuglene komme meget tæt på.

Røn

I rønnebærtræerne sidder både 
solsort og sjagger og fylder sig 
med bær. Senere spredes røn-
nens frø med fuglenes ekskre-
menter. 

Grønne vintermarker

Flokke af sang- og pibesvaner 
søger føde på korn- og raps-
marker om vinteren. Svanerne 
snakker sammen og kan høres 
på lang afstand. En pibesvane, 
der har spist sig godt fed, har 
brændstof nok til over 1000 
km´s flyvning. Pibesvanen yng-
ler i Sibirien.

Fugle i naturen – uden foderbræt

En del fugle, f.eks. mejser, stær, tårn-
falk og natugle anbringer deres re-
der skjult i hulheder og sprækker i 
gamle og døende træer. De træer er 
ofte fældet i både have og skov. De 
hulrugende fugle mangler derfor re-
depladser. Vi hjælper derfor fuglene 
ved at sætte redekasser op. 

Redekasserne bruges om vinteren til 
overnatning. Spurve og mejser sover 
sammen, det er trygt og holder på 
varmen. Også egern og mus bruger 
kasserne om vinteren.

Rengøring af redekas-
ser til småfugle
Med fuglene kommer der smådyr, 
som bor i reden. Det er lopper, lus 
og mider. Når ungerne er fløjet fra 
reden, kan man fjerne det gamle re-
demateriale. Det giver plads til et nyt 
kuld. Småfugle får 2 - 3 kuld hvert 
år. Tag en plastichandske på, når du 
renser kassen. I efteråret renses re-
dekassen, så den er klar til vinteren.

Ophængning af rede-
kasser
Placer redekasserne, så katte ikke
kan komme til dem. Småfuglekasserne
hænges i 1½ - 2½ meters højde. 
Stærekassen fra 3 meters højde og 
opefter. Stære og spurve kan godt 
bo side om side, så kasserne kan 
hænges i småkolonier. Mejserne 
og andre småfugle skal dog have 
mindst 10 meter mellem hver kasse. 
For at undgå søm og skruer i op-
hængningstræet kan man bruge stål-
tråd rundt om træet. Ved at sætte 
trækiler mellem ståltråden og træet 
kan man hvert år regulere ophæng-
ningen, efterhånden som træet vokser.

Redekasser til småfugle
Ru brædder i gran eller fyr indkøbes i passende mål og 
mængder. Thuja og lærk indholder naturlige træolier, der 
betyder, at træet holder længere; men det er også lidt 
dyrere. I eksemplet er anvendt lærk, 19 mm tykt. 1 stk 
10x82 cm og 1 stk. 15x84 cm. Følg arbejdstegningen og 
bemærk mål på indflyvningshuller til de forskellige småfugle.

Redekasser til stær
Laver I mange stærekasser, kan I samle dem i en koloni 
ved at anbringe 8-10 stærekasser på en gammel telefon-
pæl eller flagstang. Måske kan du få skovdistriktet til at le-
vere en godt 10 m lang granstamme, som så rejses som 
stæremast. Sørg for, at masten står solidt i et dybt hul i jor-
den, og placer masten så stærene har let adgang til græs-
arealer. Det er her stærene finder deres føde. Det er især 
gåsebillelarver og stankelbenslarver, som lever af at gnave 
løs af græsrødderne. Kolding Kommune har i en periode 
sat 800 - 900 stære- og mejsekasser op ved deres parker, 
idrætsanlæg og skolernes boldbaner. Nu hjælper stærene 
med at holde græsaerealerne fri for larveangreb, og mej-
serne tager de voksne insekter. Kommunen kan på denne 
måde spare i tusindvis af kroner på insektgifte.
I eksemplet er anvendt lærk i 19 mm tykkelse. 1 stk. 
15x92 cm og 1 stk. 15x90 cm. Se tegning ovenfor.

Fuglekasser:
Fakta:
En del af vore ynglefugle anbringer deres reder skjult i hulheder, sprækker og huller. Det gælder bla. 
de fleste af vore mejser, stæren og så store fugle som tårnfalk og natugle. Naturlige huller opstår især i 
gamle og døende træer. Mange haveejere og et moderne skovvæsen ønsker ikke den slags træer i deres 
område. Det kan derfor være svært for de hulrugende fugle at finde egnede redesteder. I dag har stats-
skovvæsenet også en opgave i at sikre arternes mangfoldighed i skoven, så i stigende grad tolereres de 
gamle og døde træer, men vi kan også hjælpe hulrugerne ved at bygge redekasser. Der er altid brug for en 
redekasse mere!
Redekasserne bruges også om vinteren. Hele vinteren igennem kan man således se småfugle ved rede-
kasserne. Om vinteren sover spurve og mejser i kasserne om natten. Det er et sikkert og trygt sted, og 
når fuglene klumper sig sammen, kan de hjælpe hinanden med at holde på varmen. En finsk ringmærker 
fandt engang midt om vinteren over 40 gærdesmutter i én kasse! Også mus kan finde på at bruge kasserne 
om vinteren.

Aktiviteter:
Byg småfuglekasser:
Ru brædder i gran eller fyr indkøbes i passende mål og mængder. Vælger du thuja eller lærk får du træsorter, 
der p.gra. deres rige indhold af træolier er selvimprægnerende. Kasser af thuja og lærk har derfor længere 
levetid.
Følg arbejdstegningen under udskæring og samling af redekasserne. Lav kasser med forskellig hulstørrelse 
til de forskellige fuglearter. Se hulskemaet nederst!

Udskæringsplan til småfuglekasser:
I eksemplet er anvendt lærk i 19 mm tykkelse. 1 stk 10 cm  i 82 cm længde og 1 stk. 15 cm i 84 cm længde. 
Nedenunder er angivet mål på indflyvningshuller til de forskellige småfugle.

28 mm 
til små mejser

32 mm 
til musvit

35 mm 
til spurve

50 X 60 mm 
til rødstjert

11 cm 
til låg

11 cm 
til bund

30 cm 
til sidestykke

30 cm 
til sidestykke

24 cm 
til tag

30 cm 
til forstykke

30 cm 
til bagstykke

Aktiviteter:
Byg kasser til stær , tårnfalk og ugle:
På de næste par sider kan du se mål og udskæringspla-
ner til de lidt større fugle.
Laver du rigtig mange stærekasser kan du samle dem 
i en koloni ved at anbrinmge 8-10 stærekasser på en 
gammel telefonpæl eller flagstang. Måske kan du få 
skovdistriktet til at levere en godt 10 m lang granstam-
me, som så rejses som stæremast. Sørg for at masten 
står solidt i et dybt hul i jorden og placer masten så 
stærene har let adgang til græsarealer. Stærene finder 
netop deres føde på åbne marker. Det er især gåsebil-
lelarver og stankelbenslarver, som lever af at gnave løs 
af græsrødderne.
Kolding kommunen har i en periode sat 800 - 900 stæ-
re- og mejsekasser op ved deres parker, idrætsanlæg og 
skolernes boldbaner. Nu hjælper stærene med at holde 
græsaerealerne fri for larveangreb og mejserne tager de 
voksne insekter. Kommunen kan på denne måde spare 
i tusindvis af kroner på insektgifte.

På tegningen oven over kan du se 
hvordan bund og lågklods placeres.

Efter udskæringen skal kassen samles - nedenunder ser du hvordan:
Samleplanen er den samme om du laver en småfuglekasse eller en stærekasse.

15cm
10cm
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Fuglekasser:
Fakta:
En del af vore ynglefugle anbringer deres reder skjult i hulheder, sprækker og huller. Det gælder bla. 
de fleste af vore mejser, stæren og så store fugle som tårnfalk og natugle. Naturlige huller opstår især i 
gamle og døende træer. Mange haveejere og et moderne skovvæsen ønsker ikke den slags træer i deres 
område. Det kan derfor være svært for de hulrugende fugle at finde egnede redesteder. I dag har stats-
skovvæsenet også en opgave i at sikre arternes mangfoldighed i skoven, så i stigende grad tolereres de 
gamle og døde træer, men vi kan også hjælpe hulrugerne ved at bygge redekasser. Der er altid brug for en 
redekasse mere!
Redekasserne bruges også om vinteren. Hele vinteren igennem kan man således se småfugle ved rede-
kasserne. Om vinteren sover spurve og mejser i kasserne om natten. Det er et sikkert og trygt sted, og 
når fuglene klumper sig sammen, kan de hjælpe hinanden med at holde på varmen. En finsk ringmærker 
fandt engang midt om vinteren over 40 gærdesmutter i én kasse! Også mus kan finde på at bruge kasserne 
om vinteren.

Aktiviteter:
Byg småfuglekasser:
Ru brædder i gran eller fyr indkøbes i passende mål og mængder. Vælger du thuja eller lærk får du træsorter, 
der p.gra. deres rige indhold af træolier er selvimprægnerende. Kasser af thuja og lærk har derfor længere 
levetid.
Følg arbejdstegningen under udskæring og samling af redekasserne. Lav kasser med forskellig hulstørrelse 
til de forskellige fuglearter. Se hulskemaet nederst!

Udskæringsplan til småfuglekasser:
I eksemplet er anvendt lærk i 19 mm tykkelse. 1 stk 10 cm  i 82 cm længde og 1 stk. 15 cm i 84 cm længde. 
Nedenunder er angivet mål på indflyvningshuller til de forskellige småfugle.

28 mm 
til små mejser

32 mm 
til musvit

35 mm 
til spurve

50 X 60 mm 
til rødstjert

11 cm 
til låg

11 cm 
til bund

30 cm 
til sidestykke

30 cm 
til sidestykke

24 cm 
til tag

30 cm 
til forstykke

30 cm 
til bagstykke

Aktiviteter:
Byg kasser til stær , tårnfalk og ugle:
På de næste par sider kan du se mål og udskæringspla-
ner til de lidt større fugle.
Laver du rigtig mange stærekasser kan du samle dem 
i en koloni ved at anbrinmge 8-10 stærekasser på en 
gammel telefonpæl eller flagstang. Måske kan du få 
skovdistriktet til at levere en godt 10 m lang granstam-
me, som så rejses som stæremast. Sørg for at masten 
står solidt i et dybt hul i jorden og placer masten så 
stærene har let adgang til græsarealer. Stærene finder 
netop deres føde på åbne marker. Det er især gåsebil-
lelarver og stankelbenslarver, som lever af at gnave løs 
af græsrødderne.
Kolding kommunen har i en periode sat 800 - 900 stæ-
re- og mejsekasser op ved deres parker, idrætsanlæg og 
skolernes boldbaner. Nu hjælper stærene med at holde 
græsaerealerne fri for larveangreb og mejserne tager de 
voksne insekter. Kommunen kan på denne måde spare 
i tusindvis af kroner på insektgifte.

På tegningen oven over kan du se 
hvordan bund og lågklods placeres.

Efter udskæringen skal kassen samles - nedenunder ser du hvordan:
Samleplanen er den samme om du laver en småfuglekasse eller en stærekasse.

15cm
10cm
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Figuren viser 
udskæring til 
redekasser for 
småfugle. Til 
stærekasser 
skal begge 
brædder være 
15 cm brede 
og side-/for- 
og bagstyk-
kerne være 
34 cm i stedet 
for 30 cm.

Fuglekasser:
Fakta:
En del af vore ynglefugle anbringer deres reder skjult i hulheder, sprækker og huller. Det gælder bla. 
de fleste af vore mejser, stæren og så store fugle som tårnfalk og natugle. Naturlige huller opstår især i 
gamle og døende træer. Mange haveejere og et moderne skovvæsen ønsker ikke den slags træer i deres 
område. Det kan derfor være svært for de hulrugende fugle at finde egnede redesteder. I dag har stats-
skovvæsenet også en opgave i at sikre arternes mangfoldighed i skoven, så i stigende grad tolereres de 
gamle og døde træer, men vi kan også hjælpe hulrugerne ved at bygge redekasser. Der er altid brug for en 
redekasse mere!
Redekasserne bruges også om vinteren. Hele vinteren igennem kan man således se småfugle ved rede-
kasserne. Om vinteren sover spurve og mejser i kasserne om natten. Det er et sikkert og trygt sted, og 
når fuglene klumper sig sammen, kan de hjælpe hinanden med at holde på varmen. En finsk ringmærker 
fandt engang midt om vinteren over 40 gærdesmutter i én kasse! Også mus kan finde på at bruge kasserne 
om vinteren.

Aktiviteter:
Byg småfuglekasser:
Ru brædder i gran eller fyr indkøbes i passende mål og mængder. Vælger du thuja eller lærk får du træsorter, 
der p.gra. deres rige indhold af træolier er selvimprægnerende. Kasser af thuja og lærk har derfor længere 
levetid.
Følg arbejdstegningen under udskæring og samling af redekasserne. Lav kasser med forskellig hulstørrelse 
til de forskellige fuglearter. Se hulskemaet nederst!

Udskæringsplan til småfuglekasser:
I eksemplet er anvendt lærk i 19 mm tykkelse. 1 stk 10 cm  i 82 cm længde og 1 stk. 15 cm i 84 cm længde. 
Nedenunder er angivet mål på indflyvningshuller til de forskellige småfugle.

28 mm 
til små mejser

32 mm 
til musvit

35 mm 
til spurve

50 X 60 mm 
til rødstjert

11 cm 
til låg

11 cm 
til bund

30 cm 
til sidestykke

30 cm 
til sidestykke

24 cm 
til tag

30 cm 
til forstykke

30 cm 
til bagstykke

Aktiviteter:
Byg kasser til stær , tårnfalk og ugle:
På de næste par sider kan du se mål og udskæringspla-
ner til de lidt større fugle.
Laver du rigtig mange stærekasser kan du samle dem 
i en koloni ved at anbrinmge 8-10 stærekasser på en 
gammel telefonpæl eller flagstang. Måske kan du få 
skovdistriktet til at levere en godt 10 m lang granstam-
me, som så rejses som stæremast. Sørg for at masten 
står solidt i et dybt hul i jorden og placer masten så 
stærene har let adgang til græsarealer. Stærene finder 
netop deres føde på åbne marker. Det er især gåsebil-
lelarver og stankelbenslarver, som lever af at gnave løs 
af græsrødderne.
Kolding kommunen har i en periode sat 800 - 900 stæ-
re- og mejsekasser op ved deres parker, idrætsanlæg og 
skolernes boldbaner. Nu hjælper stærene med at holde 
græsaerealerne fri for larveangreb og mejserne tager de 
voksne insekter. Kommunen kan på denne måde spare 
i tusindvis af kroner på insektgifte.

På tegningen oven over kan du se 
hvordan bund og lågklods placeres.

Efter udskæringen skal kassen samles - nedenunder ser du hvordan:
Samleplanen er den samme om du laver en småfuglekasse eller en stærekasse.

15cm
10cm

4 5

Fuglekasser:
Fakta:
En del af vore ynglefugle anbringer deres reder skjult i hulheder, sprækker og huller. Det gælder bla. 
de fleste af vore mejser, stæren og så store fugle som tårnfalk og natugle. Naturlige huller opstår især i 
gamle og døende træer. Mange haveejere og et moderne skovvæsen ønsker ikke den slags træer i deres 
område. Det kan derfor være svært for de hulrugende fugle at finde egnede redesteder. I dag har stats-
skovvæsenet også en opgave i at sikre arternes mangfoldighed i skoven, så i stigende grad tolereres de 
gamle og døde træer, men vi kan også hjælpe hulrugerne ved at bygge redekasser. Der er altid brug for en 
redekasse mere!
Redekasserne bruges også om vinteren. Hele vinteren igennem kan man således se småfugle ved rede-
kasserne. Om vinteren sover spurve og mejser i kasserne om natten. Det er et sikkert og trygt sted, og 
når fuglene klumper sig sammen, kan de hjælpe hinanden med at holde på varmen. En finsk ringmærker 
fandt engang midt om vinteren over 40 gærdesmutter i én kasse! Også mus kan finde på at bruge kasserne 
om vinteren.

Aktiviteter:
Byg småfuglekasser:
Ru brædder i gran eller fyr indkøbes i passende mål og mængder. Vælger du thuja eller lærk får du træsorter, 
der p.gra. deres rige indhold af træolier er selvimprægnerende. Kasser af thuja og lærk har derfor længere 
levetid.
Følg arbejdstegningen under udskæring og samling af redekasserne. Lav kasser med forskellig hulstørrelse 
til de forskellige fuglearter. Se hulskemaet nederst!

Udskæringsplan til småfuglekasser:
I eksemplet er anvendt lærk i 19 mm tykkelse. 1 stk 10 cm  i 82 cm længde og 1 stk. 15 cm i 84 cm længde. 
Nedenunder er angivet mål på indflyvningshuller til de forskellige småfugle.

28 mm 
til små mejser

32 mm 
til musvit

35 mm 
til spurve

50 X 60 mm 
til rødstjert

11 cm 
til låg

11 cm 
til bund

30 cm 
til sidestykke

30 cm 
til sidestykke

24 cm 
til tag

30 cm 
til forstykke

30 cm 
til bagstykke

Aktiviteter:
Byg kasser til stær , tårnfalk og ugle:
På de næste par sider kan du se mål og udskæringspla-
ner til de lidt større fugle.
Laver du rigtig mange stærekasser kan du samle dem 
i en koloni ved at anbrinmge 8-10 stærekasser på en 
gammel telefonpæl eller flagstang. Måske kan du få 
skovdistriktet til at levere en godt 10 m lang granstam-
me, som så rejses som stæremast. Sørg for at masten 
står solidt i et dybt hul i jorden og placer masten så 
stærene har let adgang til græsarealer. Stærene finder 
netop deres føde på åbne marker. Det er især gåsebil-
lelarver og stankelbenslarver, som lever af at gnave løs 
af græsrødderne.
Kolding kommunen har i en periode sat 800 - 900 stæ-
re- og mejsekasser op ved deres parker, idrætsanlæg og 
skolernes boldbaner. Nu hjælper stærene med at holde 
græsaerealerne fri for larveangreb og mejserne tager de 
voksne insekter. Kommunen kan på denne måde spare 
i tusindvis af kroner på insektgifte.

På tegningen oven over kan du se 
hvordan bund og lågklods placeres.

Efter udskæringen skal kassen samles - nedenunder ser du hvordan:
Samleplanen er den samme om du laver en småfuglekasse eller en stærekasse.

15cm
10cm

4 5
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Træets tykkelse
Man skal bruge et reb og et målebånd, eventuelt tape.
Bind rebet rundt om stammen i cirka en meters højde. Sæt fingre-
ne, hvor rebet mødes, eller afmærk med et stykke tape. Læg rebet 
ud på jorden og mål træets tykkelse. Mål også jeres eget favnmål, 
det vil sige, hvor langt kan I nå om træet med jeres egne arme. 
Hvor mange skal holde hinanden i hånden for at nå omkring et 
særligt tykt og gammelt træ?

Bark og rødder 
Barken er træets frakke, et værn mod udtørring, 
pludselige temperaturændringer, hård vind, stød 
osv. Find et væltet nåletræ. Rødderne sidder som 
en flad pandekage af tynde rødder, trævlerødder. 
Derfor vælter nåletræerne nemt i stormvejr. Mange 
løvtræer har pælerod, en kraftig rod, der går langt 
ned i jorden. De står bedre fast. Grav evt. et lille 
træ op, hvis jorden ikke er frossen.

Ædelgran har harpiks i 
blærer på stammen
Klem på de små ”buler” på stammen. Harpiks 
pibler eller sprøjter ud. Lad børnene prøve. Det 
dufter og klistrer! Harpiks kan eventuelt fjernes 
med sprit, som et trylleri.
Rødgranen indeholder store mængder harpiks i 
veddet. Derfor brænder det godt. Barken inde-
holder også harpiks og er god til optænding.

Træets højde
Man skal bruge en blyant, en kæp, et målebånd og en 
klassekammerat.
Stå et stykke fra træet med udstrakt arm og hold blyan-
ten op, så blyantens spids er ud for træets top, og din 
tommeltot ud for træets fod.
Drej blyanten til vandret og få klassekammeraten, der 
står ved træet, til at gå så langt ud til siden fra træet, at 
han står ud for blyantens spids. Her sætter han en kæp 
i jorden.
Mål nu afstanden mellem træ og kæp. Afstanden sva-
rer til træets højde. En rødgran kan i Danmark blive op 
til 40 m høj.

Grantræer har korte nåle, der sidder 
enkeltvis, mens fyrretræer har lange 
nåle, der sidder sammen to og to. 
Nålene er træets blade. Både gran- 
og fyretræer beholder de fleste nåle 
om vinteren og skifter i stedet nålene 
ud året rundt. En nål bliver 3-4 år 
gammel. 

Nåletræerne giver læ og gemme om 
vinteren for insekter, fugle og dyr. 
Desuden modnes koglernes frø om 
vinteren og giver vigtig føde til både 
fugle og dyr.

Grantræerne har en meget regel-
mæssig og symmetrisk vækst. 
Træerne har et tydeligt topskud og 
for hvert år sætter de et nyt hold si-
degrene. Derfor kan man tælle jule-
træets alder på kranse af sidegrene. 
Set fra siden ligner træet en trekant, 
og hver enkelt nål er også trekantet. 
I skovbunden ligger ofte et tykt lag af 
nåle, fordi nålene nedbrydes lang-
somt. 

Løvtræer derimod vokser uden et 
egentligt topskud og får en ander-
ledes rund trætop. Løvet, bladene, 
falder af træet hvert efterår og for-
svinder, når insekter og svampe spi-
ser og nedbryder dem. Nogle træers 
blade smager særlig godt for insek-
ter og dyr. Bladene fra fx lind og el 
forsvinder samme efterår, mens bø-
gens blade ligger i flere år, før de er 
nedbrudt.

Juletræer er oftest en ædelgran el-
ler en rødgran. Ædelgraner har flade 
nåle med hvide striber. Rødgran har 
kantede lidt stikkende nåle. Se aktivi-
tet side 51.

Træets alder
Ta´på tur med børnene til 
et sted med nåletræer, se 
jer omkring, snak om den 
mørke nåleskov, hvor der 
ikke vokser mange urter i 
skovbunden, men en del 
insekter og pattedyr gem-
mer sig her, og koglerne 
giver vigtig vinterføde til 
mus og egern og forskel-
lige fugle.
På en stub eller fældet 
træstamme kan man tæl-
le årringe. Prøv at gætte 
træets alder, før I tæller. 
Sammenlign stubben eller 
stammen med de nært-
stående træer for at få en 
fornemmelse af de omgi-
vende træers alder.

Træets alder kan tælles på sidegre-
nenes antal af kranse. Læg to år til, 
da træets første to års sidegrene for-
svinder. På store nåletræer lægges 
fire år til. Ofte kan I se, at træet har 
haft gode vækstår, henholdsvis dårlige 
vækstår.

FAKTA
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Valg af juletræ – og et kig på nålene
På en tur i skoven skal eleverne indsamle grene af forskellige 
nåletræer. Lav en aftale med skovejerne først. Når I kommer 
hjem, sættes hver art i to krukker, én krukke med vand og én 
krukke uden vand!

Sæt navneskilte på grenene og skriv, hvornår de begynder at tabe mange nåle
Er der forskel på, hvor hurtigt grenene uden vand og med vand mister nålene? Hvilke grene be-
holder nålene længst? 

En musikalsk fornøjelse – ”Vågesang”
Er der en lavvandet sø i nærheden af skolen, er det en musi-
kalsk fornøjelse at besøge søen, når den første is er kommet, 
og der stadig er et par våger i søen. Kast sten ud på isen, så 
de glider eller hopper hen over isen, og I vil få en fantastisk 
lydoplevelse. Det eneste minus er, at det ikke ser så pænt ud, 
at man efterlader et hav af sten på isen.

Julebuk
To røde stykker 
garn bindes om 25 
til 50 lysesiv, som 
vist på tegningen. 
Ca. halvdelen buk-
kes ned og deles til ben. Forrest bruges 
resten til hals, en snor om, og derefter 
flettes to fletninger til horn og resten buk-
kes til hoved. Bagerst bruges godt halv-
delen til bagben, resten flettes til hale.

Julelys
En kartoffel og et æble udhules og fyl-
des med svinefedt. Marven pilles ud 
af lysesiv og bruges som væge. Læg 
vægen dobbelt og gnid den ind i svi-
nefedt. Vægen stikkes ned i æblets og 
kartoflens svinefedt.

Rødgran

Lad eleverne se nærmere på, hvordan en 
nål ser ud gennem lup 

Ædelgrans 
nåle har to 
streger bag 
på nålene, og 
nålene kan 
trækkes af 
grenen, da 
de sidder fast 

som en ”sugekop”. Sammenlign med en gren 
fra rødgran. Her har nålen en lille fast fod, nå-
len sidder godt fast og er mere trekantet. 
Se i lup, lad børnene selv finde ud af forskelle-
ne. Lad dem eventuelt tegne de forskellige nåle 
i A4 størrelse.

Plantefarvning med rødgrankogler
Plantefarvning med rødgrankogler og alun giver en flot 
orangegul farve, se fremgangsmåden i pjecens september 
måned.

Kend forskel på kogler

Rødgran har store aflange kog-
ler, som ofte ligger på skovbunden. 
Koglerne gnaves af mus, egern og 
spætter. Se side 4.

Hvidgran har små kogler, 3-4 cm.

Sitkagran har mellemstore kogler 
med vaflede dækskæl. Nålene på 
træet stikker, og barken falder af i 
skaller.

Douglasgran har mellemstore 
kogler med små trefligede dækskæl, 
der rager ud fra koglen. En gammel 
historie fortæller, at musene havde 
gemt sig i koglen, men at deres ha-
ler stak ud!

Ædelgraner omfatter bl.a. nor-
mannsgran, kæmpegran og nobilis. 
Ædelgranerne har store oprette kog-
ler i toppen af træet. Koglerne går i 
opløsning og falder fra hinanden, før 
de falder ned, derfor finder man kun 
store dækskæl på jorden.

Lærk har mange små kogler på 
hver gren, og smider nålene om vin-
teren.

Bestemmelse af 
nåletræer
Start med koglerne og læg mærke 
til træet, når I har bestemt koglen. 
Bark, nåle, og træets farve vil snart 
gøre jer til mestre. Sitkagranerne er 
specielt nemme at kende. Ud over 
de vaflede kogleskæl, er nålene blå-
duggede og som nævnt meget spid-
se, og træet kaldes derfor »Av for 
satan-gran«. Barken falder af i små 
plader, som penge for træets fod. 
Sitka er et almindeligt produktions-
træ i skoven.

Kogler
Prøv at samle mange forskellige 
kogler. Koglerne er forskellige i 
størrelse og udseende. Se på dem, 
snak om forskellighederne, måske 
kan nogle af arterne bestemmes 
ud fra beskrivelserne. Prøv at finde 
koglernes frø. Man skal brække 
godt ind i dækskællene. Man kan 
eventuelt skære en kogle igen-
nem på tværs. Ovenpå dækskæl-
lene, inderst mod midten, sidder 
et lille frø med en vinge, så frøet 
kan flyve. Det er det frø, mus og 
egern spiser, når de gnaver kog-
lens dækskæl af. Kan I finde kogler 
gnavet af mus og egern? 

På kogler gnavet af mus er 
dækskællene helt bidt af. På kog-
ler gnavet af egern er der mange 
trævler tilbage. Huskeregel: Mus 
har en hel glat hale (afgnavet kog-
le), mens egernet har en langhåret 
hale (trævlet kogle). 

Måske kan I finde et muse-, egern- 
eller spætteværksted i skoven.  

Koglerne åbner sig, når de bliver 
tørre, og lukker sig, når de bliver 
fugtige. Det betyder, at koglerne 
i frostklare dage, hvor luftfugtig-
heden er lav, vil åbne sig, rulle 
med vinden og tabe sine frø an-
dre steder, hvor nye træer senere 
vil vokse op. Læg nogle lukkede 
kogler på en radiator. Næste dag 
har koglerne lukket sig op, I kan 
se frøene oven på dækskællene, 
pille dem ud og prøve at flyve med 
dem. Kogler er gode at samle og 
tørre til optænding af bål!
Frøene kan også spises af bør-
nene.

Kogle fra Sitkagran

Kogle fra Hvidgran

Kogle fra Douglasgran

Kogle fra Rødgran

Kogle fra Lærk

FAKTA

Dækskæl fra ædelgran-
kogler
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