
Sådan laver man en uglekasse



(Download evt pdf-tegningen direkte fra hjemmesiden) 



Udsavning af dele

Her bruges krydsfiner i 15 mm, og det er langt lettest at måle op og få savet 
det hele på en gang på en rundsav...især hvis man laver flere kasser.



Bagstykket

På indersiden af bagsiden sættes et bærestykke. Enten et brædt, eller som 
her en stump ekstra krydsfiner hvori tovhullerne bores. HUSK at runde (rejfe) 
hullerne udvendigt og indvendigt så de ikke er skarpe.



Samling

Så skal der samles kasse, og her samles kassen med rustfaste skruer (ø4 ,0 x 
40 mm) – nemt og godt. De er lidt dyrere end normale, men holder evigt. Og 
arbejdskraften er til gengæld billig... 



Bunden

Bunden kan enten samles af to stykker (som her) eller af eet hvori der så 
afskæres hjørner eller bores huller i. Uanset hvad man vælger, må bunden 
ikke være helt tæt ifald der slår vand ind i kassen. 



Taget

Taget skal være rigeligt så det beskytter. En hulplade beskytter lidt mod 
slagregn, men hvilken form hullet har er ligegyldigt. 



Træbeskyttelse

Man kan snildt bruge rester af træbeskyttelse – det skal blot være en farve 
der passer nogenlunde i naturen, og ellers blot masser af det! Her maler vi 
bunden indvendigt, og ellers 2 gange udvendigt. 



Træbeskyttelse

Ikke spare på det.... 



Færdig (næsten)

Sådan – et styks kasse klar. Tilbage er kun at HUSKE AT FÅ TAGPAP PÅ KASSEN 
inden den sættes op....ellers holder taget (trods maling) kun få år.



Færdig 

…Så kom der tagpap på, og også tove til både ophængning og ophejsning. 
Husk ‘vandknuder’ så regnvand ikke løber fra træet og direkte ind i kassen. 



Ophængning 

Sidste trin er at få den op. Øverste tov om en Y-gren, og 5-6 meter op. Fri 
indflyvning, og gerne et grantræ i nærheden… 




