
BYGG INSEKTHOTELL
Hjelp insekter og miljøet ved å lage ditt eget insekthotell!

Insekter er viktige! Naturen er helt avhengig av 

dem. Insektene frakter pollen rundt fra blomst til 

blomst, slik at de blir befruktet. Dermed kan gress, 

planter og skog vokse frem. Vi kan også takke in-

sektene for at det finnes bær og frukt som vi kan 

spise. Ikke alle insekter frakter pollen, men alle in-

sekter er viktige for naturen! På grunn av mennes-

kelige inngrep i naturen er mange insekter truet.

Du kan hjelpe innsektene ved å lage et insekt- 

hotell! Da får insektene et trygt gjemmested, et 

sted å legge egg, eller overvintre.

Det finnes mange måter å lage et insekthotell på. 

Du kan lage dem i alle slags fasonger. Det går for 

eksempel an å surre sammen bambusrør som man 

henger opp et lunt sted. Du kan også bore hull i en 

stor trestokk og plassere den på et passende sted. 

Her er en oppskrift på en annen variant!

1. Først snekrer du sam-

men rammen til insekt-

hotellet. Snekre sam-

men fire brede planker 

til et kvadrat. Dette skal 

danne hoveddelen av 

insekthotellet.

PS! Det kan være lurt 

å gjøre dette sammen 

med en voksen.

2. Deretter snekrer du 

sammen to planker og 

spikrer de fast til hoved-

delen. Disse plankene 

må være like brede 

som plankene i punkt 1. 

Dette blir taket på insekt- 

hotellet.

3. Sag opp greiner og stokker i ulike størrelser. Du 

kan velge alt fra tynne grener til tykkere tømmer-

stokker. Disse skal være like lange som bredden til 

plankene i rammen.

4. Bor hull i den ene enden til greinene 

og stokkene. Hullene bør være 8-10 cm 

dype. Det er fint å variere størrelsen på 

hullene. De kan være fire, seks og åtte 

millimeter i diameter.

5. Stable greinene og stokkene oppå hverandre 

inni rammen. Fyll ut både tak og hoveddel. 

Innimellom greiner og stokker kan du også legge 

tynne småkvister. Insekter er glade i sol og varme. 

Derfor er det lurt å plassere hotellet på et lunt, 

varmt og solfylt sted. Sett det gjerne mot en mur og 

i nærheten av planter og blomster som insektene 

kan hente nektar fra. 

Ellers:

– Du kan også lage flere rom i insekthotel-

let, der du fyller inn med kongler og strå. 

Det kan være lurt å sette på hønsenetting 

slik at innholdet holder seg på plass.

– Du bør ikke male insekthotellet. Insekter 

er ikke så glade i kjemikalier fra maling!

– Vanlige gjester på et insekthotell er mari-

høner, sommerfugler, maur, biller, blomster-

fluer, veps og bier.
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