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Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)»

Fuglekasser i lysløypa i 
Båtsfjord

Det er satt ut en del fuglekasser på stolpene i den gamle lysløypa i Båtsfjord. Kassene er 
satt ut for at småfuglene skal få et sted å plassere reirene sine, og for at du som turgåer 

skal få noen gode opplevelser når du er på tur.
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Småfuglene kan plassere sine reir på mange forskjellige 
steder. Mange har reiret på bakken, andre i trær. 

Noen benytter hulrom i trær som tidligere var brukt av 
hakkespetter. Siden hakkespettene lager nye reir hvert 
år, blir disse «leilighetene» ledige for andre. I Båtsfjord 
er det en mangelvare på litt større trær som har naturlige 
hulrom. Derfor kan man ved å henge opp fuglekasser 
lage reirplasser til flere fugler enn dem som ellers ville 
kunne hekket i naturlige hulrom.
 Det er fire arter småfugler som sannsynligvis kan 
flytte inn i kassene i Båtsfjord; kjøttmeis, granmeis, 
lappmeis og svarthvit fluesnapper. Når du på din tur ser 
at det flyr en fugl til og fra en av kassene, kan du prøve 
å finne ut hvilken art dette er ved å se på artsbildene i 
dette faktaarket. I tillegg er det også andre arter som kan 
plassere reiret sitt i fuglekassene.

Hvordan oppføre seg ved fuglekassa
Når du ser at det har flyttet fugler inn i fuglekassa, er det 
viktig å ikke forstyrre unødvendig. Kjøttmeis tåler lite 
forstyrrelse ved kassa tidlig i hekkingen, og kan forlate 
reiret dersom du åpner kassa for å se på reiret. Hold deg 
litt på avstand og stå rolig. 
 Når fuglene bygger reir, ser du at fuglene flyr til kassa 
med reirmaterialer i nebbet. Mens de ruger på eggene er 
det liten aktivitet ved kassa. Når ungene klekkes blir det 
full fart igjen. Da er det mange nebb å stappe mat i. Når 
ungene er store kan man ta en forsiktig kikk i kassa. 
 Når du ser at det har flyttet fugl inn i en eller flere 
av fuglekassene, vil vi gjerne høre fra deg om dette. Du 
finner et nummer under hver kasse. Ta kontakt med oss 
på epost eller telefon.

Kontaktinfo: Kassene er satt ut av Even og Ørjan 
Hansen (Arctic Tourist) i forbindelse med et prosjekt 
om fugleturisme i Finnmark. Dersom du vil vite noe 
mer om fuglekasser kan du ta kontakt med Even og 
Ørjan (orjhan@bluezone.no eller 95 10 86 38) eller 
Bjørn Frantzen (boff@bioforsk.no eller 91 54 11 88).

Svarthvit fluesnapper er en av artene 
som kan flytte inn i kassene. Arten er 
en typisk trekkfugl som for det meste 
lever av insekter. Hannen er svart og 
hvit (bildet) mens hunnen er brun og 
hvit.
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Kjøttmeisa
Kjønnene hos kjøttmeisen kan skilles på at hannen har bredere 
svart stripe midt på det gule brystet enn det hunnen har. 
Kjøttmeisen kan ha mange egg. 5-11 egg er vanlig. Kjøttmeisen 
tåler ikke mye forstyrrelse ved reiret.

Granmeisa
Hos granmeis er kjønnene like. Som for meiser flest har også 
granmeisen mange egg. 7-9 er vanlig. Granmeis er en tillitsfull 
fugl som lar seg studere på ganske nært hold.

Lappmeisa
Kjønnene ser like ut. Lappmeisen finnes i Norge vanlig bare i 
Finnmark. Den er tillitsfull og du kan komme ganske nær den 
uten å forstyrre. Lappmeisa legger vanligvis 7-10 egg.

Svarthvit fluesnapperen
Fluesnapperen er en trekkfugl som kan fly svært langt for å komme 
til vinterområdene sine. En fluesnapper ringmerket i Austertana 
ble funnet i Gibraltar ved Middelhavet. Hannen er svart og hvit 
mens hunnen er brun og hvit. Fluesnapperen legger ikke så mange 
egg som meisene. 4-7 egg er vanlig.

Faktaarket er laget av Bjørn Frantzen


