
I mere end 65 år har SCHWEGLER været „det“ førende mærke 
inden for udstyr til fuglebeskyttelse og naturbeskyttelse i 
Europa. Private haveejere, frugtavlere, skovstyrelser, skovbrugere, 
naturbeskyttelsesorganisationer, universiteter, forskningsgrupper og 
miljøforkæmpere anvender vore produkter hver dag. De derved indhøstede 
erfaringer indgår jævnligt i vore produkter og hjælper os med at 
videreudvikle vores tilbud med henblik på optimal succes.

Vores førsteklasses SCHWEGLER træbeton-redehjælp er modstandsdygtig 
over for vejrlig, råddenskab eller spætteangreb. For eksempel varetager 
disse redehuler deres opgave pålideligt i mange år og årtier og er samtidig 
absolut artsspecifikke på grund deres udformning samt deres gode 
åndingsaktive egenskaber.

 
Vore redehuler fremstilles udelukkende på vores 

fabrik i Tyskland. Herved anvender vi, i videst 
muligt omfang, råstoffer, der stammer direkte fra 
vores region eller fra Tyskland eller fra europæisk 
produktion. Også ved forsendelsen er vi, i videst 

muligt omfang, opmærksom på, at der anvendes 
genanvendelige materialer, mens der samtidig, så videst 

muligt omfang, kun anvendes små mængder plast. Alt dette er ikke nogen 
idé, der blev født i en markedsføringsafdeling, men har været en vigtig 
bestanddel af vores virksomhedsfilosofi siden firmaets grundlæggelse.

Naturbeskyttelse kan hver enkelt realisere i det små!

Giv vilde dyr mulighed for at sikre deres overlevelse i voresmoderne

og forandrede verden ikke bare nu, men også i fremtiden.

PRODUKTER TIL FUGLE- OG 
NATURBESKYTTELSE

Fugle, der ruger på bygninger, er f. eks. svaler, mursejlere, flagermus, 
og fugler, der ruger i nicher, er f. eks. husrødstjert, rødhals, vipstjert, 
gråspurv, der bor i eller på bygninger.

Som følge af nedrivning af bygninger, renovering og sanering bortfalder 
der et stort antal boer beregnet til vilddyr, skønt det er lovmæssigt 
forbudt at fjerne disse – som f. eks. reder fra bygninger. I henhold 
til den tyske naturbeskyttelseslov skal fjernede dyreboer stilles til 
rådighed igen ved at byde på erstatningsboer.

På grund af det store antal kunstige boer til fugle, der ruger på 
bygninger, har vi en enestående chance for at forene dyrebeskyttelse 
og bygningssanering med hinanden. Der findes muligheder for at 
integrere boerne allerede i forbindelse med opførelsen af en ny bygning 
i murværket eller i varmeisoleringen eller at anbringe boerne på 
facaden af eksisterende bygninger.

BESKYTTELSE AF FUGLE / 
FLAGERMUS PÅ BYGNINGER

INSEKTBESKYTTELSE

Solitære insekter er insekter, der ikke etablerer samfund (f. eks. 
honningbier, humlebier, gedehamse), men lægger – så at sige som 
„enspændernatur“ (solitær) – deres yngel i såkaldte insekthoteller. At disse 
insekter et til nytte for os, lægge hyppigt ikke mærke til. Imidlertid yder de 
et væsentligt bidrag til at sørge for et godt liv for os mennesker. Alle arter 
er yderst fredelige og helt ufarlige for mennesker og husdyr.

En vigtig rolle spiller de ved bestøvning af levnedsmidler, som f. eks. af 
frugt og grønsager – det er nemlig ikke bare honningbier og humlebier, der 
bestøver disse levnedsmidler, der er så vigtige for os, men også solitære 
insekter. Uden disse ville der ikke eksistere sådan en stor mangfoldighed af 
levnedsmidler for os mennesker. For det andet er de fremragende biologiske 
skadedyrsbekæmpere i haven og klarer det f. eks. at holde haven frit for lus.

De fleste årevingede insekter plejer ikke at bore hullerne til deres boer 
selv, men gør brug af eksisterende boregange. Derfor er insektvægge med 
fagligt korrekt fyldning og borehuller optimale for dyrene.

Hvis der hænges en dertil beregnet insektvæg op, gerne på et

solrigt sted, ville dette være en stor hjælp for disse dyr.

Yderligere artikler og artikelinformationer fremgår

af vores hovedkatalog, der kan rekvireres omkostningsfrit

eller fås i specialforretninger

Tårnfalkehule 2TF 
Best.-nr. 00 255/6

Storrumshule til flagermus 
2FS Best.-nr. 00 233/4

Sovestald 1KS

Best.-nr. 460/4

Beskyttelseshegn mod amfibier
Best.-nr. 00 550/2

Pindsvin-kuppel
Best.-nr. 00 390/4

Flagermuskasse (flad) 

3FF Best.-nr. 00 239/6

Katteskræmmer

Best.-nr. 00 260/0

SCHWEGLER – Mere glæde ved levende natur

Mursejler-/
flagermushus 1MF
Best.-nr. 00 615/8

Kolonihus til spurve 1SP

Best.-nr. 00 590/8 Insektrede i træ
Best.-nr. 00 370/6

Facadebo til flagermus- 1FQ 
Best.-nr. 00 760/5

Flagermus
Universal-sommerbo 2FTH

Best.-nr. 00 772/8

Insektbo 
Best.-nr. 00 377/5

Insektblok

Best.-nr. 00 375/1

Guldøje-bo 
Best.-nr. 00 385/0

Yderligere informationer på: 
 www.schwegler-natur.com

http://www.schwegler-natur.com


langlevende
spættesikker
åndingsaktiv

afprøvet i
praksis

Træbeton
NATURMATERIALE

Gærdesmuttekugle 1ZA
Best.-nr. 00 200/6

Mejseresidens 1MR

Best.-nr. 00 155/9

Redehule 2GR
Best.-nr. 00 221/1

Redehule 2M
Best.-nr. 00 111/5

Ved at hænge kunstige redehjælp op, kan der skabes erstatningsboer med 
simple midler, da manglende rugepladser er én udløsende faktor til, at en 
dyreart kan uddø. Som følge af menneskernes landbrugsdrift bortfalder 
der flere og flere naturlige ynglehuler, og for at begrænse yderligere 
artsudryddelse, er det påkrævet at yde menneskelig hjælp.

Fugle, der har bosat sig på en fast ejendom, er ikke kun en nydelse for øjnene. 
Vidste De, at et eneste mejsepar samt fugleunge konsumerer ca. 
70000 larver og 20 millioner insekter (såkaldte skadedyr) om året?

I nutiden er – bortset fra få restarealer – alle landskabsformer udsat for 
menneskelig udnyttelse. For at bevare den biologiske mangfoldighed, f. eks. 
med græsmarker med frugttrær, hække og buske, er det nødvendigt med en 
bæredygtig drift uden skadelige giftstoffer. Her kan vore sangfugle yde et 
enormt bidrag. Lad os udnytte disse muligheder, som naturen byder på!

FUGLEBESKYTT

Ved at hænge fugle-, insekt- og flagermushuler op, kan vi yde

et væsentligt bidrag til biologisk bekæmpelse af skadedyr

samt til beskyttelse af arterne!

Ophængning af redehuler 
Fugleredehuler bør allerede hænges op i løbet af efteråret, da de ikke bare 
byder på ynglehuler, men også på overnatningssteder og først og fremmest 
giver beskyttelse om vinteren. Flagermushuler bør, alt efter typen (sommer- 
eller vinterkvarter) ophænges, inden den pågældende årstid starter.

Ved ophængning i træer anbringes fugleredehuler til havefugle i en højde på 
ca. 1,5 – 3 m. Flyvehullet bør være rettet mod læsiden (for det meste mod 
syd-øst).

Flagermushuler anbringes i en højde på mindst 3 – 4 m; en vandret ankomst 
skal være mulig. Ved anbringelse på bygninger samt ved diverse fuglearter 
er højden af og stedet for anbringelsen forskellige. Mere detaljerede 
informationer fremgår af vores hovedkatalog.

Rensning 
Fugleredehuler bør renses 1 x om året i løbet af efteråret. Det er 
tilstrækkeligt med at fjerne den gamle fuglerede. Rensning med kemiske 
stoffer er ikke nødvendig.

Forskellige former for:

FUGLEBESKYTT

Foderlampe
Best.-nr. 00 800/8

Påfyldningstragt 
Super Scoop
Best.-nr. 00 513/7

Fodersøjle „Ring-Pull“
Best.-nr. 00 586/1

I England har man propageret helårsfodring af vilde fugle i mere end 20 år. 
Det har også vist sig i Tyskland, at der – f. eks. som følge af et monokulturelt 
landbrug – bortfalder der flere og flere fødekilder. For eksempel er der 
næsten ikke nogle vildtvoksende urter tilbage på græsmarker, hvis frøer 
kunne tjene til føde. Imidlertid reduceres også mangfoldigheden af insekter 
som fødekilde mere og mere, således at enkelte vilde fugle allerede står på 
rødlisten og er tilsvarende truet.

Selvfølgelig kan man ikke redde en truet dyreart automatisk med 
helårsfodring, da det ikke bare er fodertilbuddet, der spiller en rolle. 
Imidlertid er det en lille byggesten til at hjælpe fuglene og en vidunderlig 
oplevelse for os mennesker, at iagttage dyrene på deres foderplads.

Ved fodring under opdræt af fugleunge er forældrene meget glade for et 
disponibelt fodertilbud, da det gør det nemmere for dem at dække deres 
eget foderbehov, mens de samtidig kan bruge mere energi på fødesøgning 
til de fugleunge.

Vore fodersøjler består af materialer af højeste kvalitet og med en lang 
levetid. Vores „Ring-Pull“ og „TheOne“serie kan desuden adskilles komplet 
uden værktøj, således at den kan renses meget nemt.

Også supplerende artikler, som f. eks fodertallerkenen, der anbringes under 
fodersøjlen, er hensigtsmæssige, for at undgå forureninger af jorden eller 
endda for at tjene som landingsplads for fugle, der søger føden på jorden.

Ved påfyldning af foder i fodersøjler vil påfyldningstragten lette selve 
påfyldningen, således at foderet ikke kan komme ud over kanten. 
Mange interessante artikler vil De finde i vores hovedkatalog.

FODRING AF VILDE FUGLE

Bevidst sælger vi mejsekugler uden net, for at forhindre, at 
dyrene bliver hængende i nettet. Også vegetariske fodercakes og 
jordnøddesmørglas vil De finde i vores sortiment.

Førsteklasses fuglefoder indeholder kun få fyldstoffer og ædes gerne 
af fuglene. Ved ophængning af nye fodersøjler eller ved fodring af 
noget nyt foder, kan det nogle gange tage lidt længere tid, inden 
fuglene viser tillid og accepterer de nye fodersteder.

Vær så venlig at være lidt tålmodig… Alt efter, hvor bange fuglene er, 
kommer de til at vænne sig dertil og elske deres nye, lille foderplads.

FODRING AF VILDE FUGLE

Fuglefodring er en vidunderlig mulighed

for at skaffe en levende oase i haven eller på

altanen samt for at glæde sig over dette.

Foderkurv til foderkugler 
Best.-nr. 00 849/7

Fodersøjle „The One“
Best.-nr. 00 538/0

Flutter-Butter-Station
til jordnøddesmørglæs
Best.-nr. 00 544/1

Fodersøjle til mejsekugler

Best.-nr. 00 858/9

Fodertallerken
Best.-nr. 00 588/5


