
djur. Men idag finns det väldigt få döda träd kvar 
i vår natur. Genom att sätta ut fågelholkar kan 
man kompensera för fåglarnas allt färre naturliga 
boplatser. 

Döda träd som antingen fortfarande står upp eller 
har fallit ner kallas för död ved och är en viktig 
livsmiljö för mängder av olika djur, svampar och 
lavar. En naturskog kan innehålla upp till 40 % 
stående och liggande död ved, men i det moderna 
skogsbruket har det tyvärr inte lämnats mycket 
plats för den. Många fågelarter är beroende av död 
ved. När du till exempel hör hackspetten trumma 
så letar den insekter att äta eller så hackar den 
ut en bohåla att häcka i. Dessa bohålor kan även 
bli viktiga boplatser åt andra fåglar och djur när 
hackspettarna har flyttat ut.

För att bidra till ökat naturintresse hos barn 
och unga kommer skolelever att få delta i ett 
holkbyggarprojekt. I dagens samhälle är det lätt 
att fjärma sig mer och mer från naturen. Flera 
vetenskapliga studier påvisar dock nyttan av att 
vistas i naturmiljöer. Att vara ute i det fria minskar 
stressen samtidigt som det stärker både den 
psykiska och fysiska hälsan.

På biologilektionerna 
kommer eleverna att 
få lära sig om fåglar 
och de ras häckning 
samtidigt som de får ta 
aktiv del i naturvårds
arbetet genom att 
sätta upp fågelholkar 
som de har byggt 

på slöjden. Uppsättningen kommer att ske med 
guidning från Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) 
och Naturskyddsföreningen i Lomma och Bjärred. 
Holkarna monteras i skolans närmiljö så att barnen 
kan följa upp häckningen i sina holkar.

Varför behövs det fågelholkar? 
Ihåliga utrymmen, framför allt i stående döda träd, 
utgör mycket bra boplatser för fåglar och andra 
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Ett sätt att öka naturintresset och den biologiska mångfalden
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