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Sådan bygger du dit eget insekthotel
De vilde insekter mangler levesteder, arealer med føde og plads. Du kan 
selv hjælpe ved at lave dine egne insekthoteller, hvor insekterne frit kan 
indlogere sig efter ønsker og behov. Her kan de bygge rede, lægge æg 
eller overvintre. Det bedste er at bygge hotellet i foråret, hvor insekterne 
er på udkig efter steder til deres afkom. Men det er aldrig for sent  
– så gå hjem og gå i gang.

Forudsætning: Hvad virker?
For at hotellerne ifølge forskere og biologer virker, skal de have en dybde 
på minimum 20-30 cm. Insekthotellerne skal indeholde forhold til for-
skellige gæster, i form af hulrum og foring. Jo flere forskellige materialer 

du bruger fra naturen, desto 
flere forskellige insektarter 
kan du tiltrække til dit insekt-
hotel. 

Inden du bygger dit insektho-
tel, så bestem dig for, hvilke 
insekter du gerne vil have til 
at flytte ind. Hvis du gerne vil 
tiltrække bl.a. biller og regn- 
orme, så sørg for at placere 
dit insekthotel et fugtigt sted 
i nærheden af jordoverfladen. 
Insekthoteller placeret et 
mere tørt sted og 100-120 
cm over jordoverfladen, som 
her ved nef, tiltrækker bl.a. 
mariehøner  
og humlebier.

Forslag til materialer, som også er 
brugt til insekthotellerne ved nef:

 Genbrugstræ fra bl.a. træpaller

 Hule rør af forskellig beskaffenhed. Det 
kan bl.a. være bambusrør eller tagrør.

 Hø, mos og kvas

 Lerpotter til bl.a. humlebier og potteskår 
til at varme sig på og gennem sig i

 Grene og brændestykker til at skabe 
mellemrum (evt. med borede huller af  
5, 8, og 10 mm i dybde af minimum  
10 cm.)

 Andre naturlige materialer fra have og 
skov. Det kan bl.a. være grankviste og 
grankogler.

 Bagvæg der kan beskytte mod vind 
og vejr (montér tag på, så der er tørt i 
hotellet)
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Hvorfor laver vi kunstige hoteller?
Fordi vi afprøver forskellige metoder til at hjælpe med at gen-forvilde steder 
og arealer til vores trængte venner i naturen.

 Du kan også lave et kvashegn, et lille vandbassin, lade græsset gro højt, lave 
stenbede eller volde. Og du kan plante hjemmehørende og gode nektar- 
holdige planter, for at hjælpe med at øge biodiversiteten. 




