
Svarthvit fluesnapper søker bolig 

Jeg er en kjekk ung svarthvit fluesnapper som kommer til Norge i slutten av april og trenger bolig 

omgående.  Jeg trenger en bolig med høy standard slik at jeg kan få meg en fin kjæreste. Forrige 

sommer bodde jeg i et gammelt hakkespetthus. Men som moderne ung fugl føler jeg meg nå klar for 

nye, gode og spennende løsninger!  

Inngangspartiet på boligen er viktig for meg. Innflygningshull må være på 3,2 cm i diameter og det 

må være beskyttet mot regn. Jeg vil ikke ha pinne eller stige for da kan spurvehauk og mink lett 

komme på besøk.  

Boligen må helst ha stabil varme og være tett for vær og vind. Men jeg vil gjerne ha litt lufting. 

Innsiden av boligen bør ikke være for glatt. Jeg er miljøbevisst og foretrekker ikke giftige materialer, 

og boligen må være lett å holde ren/tømme.  

Boligen bør henge litt høyt i et tre eller på en vegg, og ikke i solstek.  
 
Her er jeg: 

 

 



Gråspurv søker bolig 

Vi er et godt etablert gråspurvpar som har bodd sammen med andre gråspurver under noen 

taksteiner i flere år. Nå begynner det å bli trangt, og vi er klar for nye og spennende løsninger! Vi bor 

gjerne sammen med andre spurvepar. 

Inngangspartiet på boligen er viktig for oss. Vi liker en overbygget, grunn bolig med inngang på siden. 

Det er hyggelig med en liten gang inn til reiret.  Innflygningshull må være på 4 cm i diameter.  

Boligen må helst ha stabil varme og være tett for vær og vind. Men vi vil gjerne ha litt lufting. Vi er 

miljøbevisste og foretrekker ikke giftige materialer, og boligen må være lett å holde ren/tømme.  

Boligen bør henge litt høyt i et tre eller på en vegg, og ikke i solstek.  
 
Her er vi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perleugle søker bolig 

Som dere ser begynner boligen min å bli gammel og slitt.  Nå er jeg klar for en ny og spennende 

løsning!  

Til ugle å være tar jeg ikke så stor plass. Faktisk er perleugler Norges nest minste ugle.  Men jeg må 

ha en romslig bolig fordi jeg bruker å hamstre mye mat. Mus er favorittmaten min og tar mye plass. 

Jeg satser på å få 5-6 unger som blir i reiret til de er flyvedyktige. De trenger også plass. 

Jeg trenger et innflygningshull på 8 cm i diameter og jeg må ha minst 10 cm grov flis i bunnen av 

boligen (helst ikke så fint som sagflis).  Inngangen må være beskyttet mot regn. Jeg vil ikke ha pinne 

eller stige for da kan spurvehauk og mink lett komme på besøk.  

Boligen må ha stabil varme og være tett for vær og vind. Men jeg vil gjerne ha litt lufting. Jeg er 

miljøbevisste og foretrekker ikke giftige materialer, og boligen må være lett å holde ren/tømme.  

Boligen bør henge litt høyt i et tre eller på en vegg, og ikke i solstek.  
 
Her er jeg: 

 

 


