
www.bioforsk.no/fugleturisme

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

Rugekasse for teist

Teisten hekker vanlig langs hele kysten av Finnmark. Den er en skikkelig tøffing 
som man kan se ved kysten hele året. Reiret legges normalt nede i ei steinrøys eller 

i en bergkløft, men det er også mulig å bygge kunstige reirplasser for teisten. Det å sette 
opp fuglekasser for teist er ingen utbredt tradisjon i Norge. Dette forekommer imidlertid 
i Nordland og Nord-Trøndelag, samt i Skottland, og det er ingen grunn til å tro at ikke 
teistene også vil ta i bruk fuglekasser i Finnmark. Dette faktaarket beskriver hvordan slike 
teistkasser kan bygges og plasseres ut langs kysten.
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I sommerdrakt er teisten lett å kjenne igjen med helt 
svarte vinger og store hvite vingeflekker. I tillegg har 

teisten røde føtter. Om vinteren blir fjærdrakten grå og 
hvit. Ungfugler har samme fargemønster. 
 Når teisten dykker for å finne mat, er det i likhet 
med andre alkefugler vingene som benyttes for 
framdrift. Som mange av de andre alkefuglene våre 
(lomvi, alke og lunde), går det heller ikke så bra for 
teisten. Ved å sette ut fuglekasser for teist, kan vi være 
med å legge til rette for flere og bedre hekkeplasser for 
denne arten langs kysten. 

Hvor og hvordan sette opp teistkasser
Vi har foreløpig liten erfaring med utsetting av 
teistkasser i Finnmark. En del kasser er imidlertid satt 
opp i Øst-Finnmark, men vi har enda ikke fått noen 
hekkinger i disse kassene. Tidligere er det kjent at det 
var vanlig å sette kassene utvendig på husvegger.  
 Vi anbefaler at det monteres noen få teistkasser 
på husvegger, både for å vise fram teistkassa, og for 
å prøve ut effekten av kasser på husvegger. Det kan 
være fornuftig å montere kassene på og under kaier, 
samt i front av gamle kaier og kairester. Det er viktig 
å montere kassene slik at teisten har enkel rettlinjet 
flukt inn til kassa. Videre må kassa monteres så høyt at 
sjøen ikke kan slå inn i kassa. Det er viktig å tenke på 
at kassa må henge slik at rovdyr som mink og katt ikke 
kommer til. I bunnen av kassa legges fin grus og sand 
for at det skal bli mest likt en naturlig hekkeplass. 

Teisten er en vakker fugl med store hvite vingeflekker, 
røde bein, og til om med innsiden av nebbet er rødt. I 

motsetning til de andre alkefuglene, som typisk har ett egg 
i kullet, legger teisten to egg.
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Utsetting av teistkasser er et pilotprosjekt hvor både utforming og plassering skal testes ut. Husk å ha sand og grus i 
bunnen av kassa.

Rester av gamle kaier kan være potensielle hekkeplasser for både terner og teist. Bildemontasjen viser et eksempel 
hvordan dette kan gjøres for teist.
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