
MURSEJLERE - SÅDAN SKABER DU NYE HJEM FOR DEN TRUEDE ART 

Københavns Kommune har glædeligt udnævnt mursejlerne til en af 
byens 10 fokusarter i kommunens biodiversitetsstrategi.  

Hvis den enkelte borger, andelsboligforening, skole, institution osv. skal 
have en chance for at hjælpe fuglene, er der brug for en klar anvisning 
på kommunens hjemmeside om det detaljerede praktiske forløb 
involveret.  

Altså under hver art en tekst med meget specifikke instrukser: sådan 
hjælper du xxx art. Selv meget enkle anvisninger kan gøre en kæmpe 
forskel.  

Punkt 1 - skal man søge tilladelse til opsætning af redekasser? 

Det vil være en rigtig god ide at lave en meget tydelig anvisning på, 
hvorvidt man skal søge fx byggetilladelse til opsætning. Eller rette en 
såkaldt “planmæssig forespørgsel”, der ifølge KBH Kommunes lokalplan 
skal gå via Byg & Miljøs hjemmeside.  

Som det forholder sig nu, er der ingen hjælp at hente online. Det er 
både komplet uigennemskueligt og mere end et heldagsprojekt at 
navigere gennem kommunens databaser på Byg & Miljø - fx finde 
tegningen af ens bygning, printe ud, tegne redeplacering ind, uploade på 
Kommunens hjemmeside osv. Ved brug af “nødnummeret” bliver man 
som bruger pt “cyklet" rundt mellem afdelinger - ikke af ond vilje, men 
fordi ingen synes at have ansvaret.   

Hvis det at ville hjælpe kommunens fokusart, mursejlerne, er et 
utilsigtet langt og uigennemskueligt forhindringsløb, så vil de færreste 
komme til at hjælpe fuglene og dermed byens vigtige biodiversitet. 
Medmindre man tilfældigt får kontakt til de, der bruger deres fritid 
frivilligt til at hjælpe. som fx www.mursejlere.dk   

Punkt 2. Viden, der er brug for, hvis man vil opsætte redekasser:  

Afklaring af egnet placering: 

Hvor på facaden må redekasser sidde i forhold til eventuelle regulativer? 
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I byejendomme kan der fx, hvis bygningen er fredet, være restriktioner 
ift. at montere kasserne på gadesiden.  

Hvor bør redekasser eller reder indbygget i mursten sidde i forhold til 
fuglenes ve og vel: altså verdenshjørne uden bagende sol, nærhed til 
vinduer, altaner, klar og direkte indflyvning til redehullet uden 
forhindringer, højde fra jorden på mindst fem meter osv. 

I forbindelse med opsætning af redekasser og/eller renovering af 
bygning er det vigtigt at identificere mulige eksisterende redepladser, så 
så disse ikke bliver blokeret. Da mursejlere godt kan lide at bo i kolonier, 
kan kasser/redemursten monteres i nærheden af eksisterende pladser.  

Redekasser - det vigtige lavpraktiske 

Der er brug for anbefalinger til, hvor gode redekasser og redekasser 
indbygget i mursten kan bestilles.  

Da redekasser typisk sidder højt oppe på en ejendom, hvor der ikke er 
daglig adgang, er holdbarheden rigtig vigtig.  

Redekasser af fx træbeton kan males i husets farve inden opsætning. 
Der er brug for tydeligt information om, hvordan redekasserne skal 
behandles inden opsætning - altså fx eventuelt rensning hvis træbeton, 
påførelse af åndbar maling ikke i for mange lag osv.  
  
Tidspunkt for opsætning er optimalt udenfor fuglenes yngleperiode maj-
august. 

Sætter man redekasser op nye steder, hvor mursejlere ikke har ynglet 
tidligere, kan man med fordel afspille mursejlerlyde for at lokke fuglene 
til. Link på kommunens hjemmeside til download af fuglens lyde.  

Information om mursejlere ved redekasseophængning 

Mange mennesker kender ikke til mursejlere eller forveksler dem med  
svaler. Så for at imødegå eventuelle misforståelser, er det vigtigt at 
informere beboere om, at fuglene fx ikke klatter ned ad muren, ikke 
sidder på deres redekasser osv. Alt redemateriale fanger de flyvende i 
luften.  
Det ville være fint, hvis man på kommunens hjemmesiden kan hente et 
enkelt officielt faktaark om fuglene.  
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Der er også meget spændende information om mursejlere i fx 
børnehøjde. Skal man hænge kasser op på skoler, kan man fx lave en 
mursejlerdag i maj, når de første fugle ankommer fra Afrika. Igen vil det 
være fint med et enkelt faktaark til børn tilgængeligt på hjemmesiden.  

�3


