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Hvad er et insekthotel og hvorfor have et? 
 

Et insekthotel er et kunstigt skabt levested, lavet af naturmaterialer.   

Hotellet giver insekterne et sted at søge ly, overvintre, formere sig og søge skjul, når det blæser, regner eller er frostvejr. Forskellige insekter har 
glæde af at bruge hotellet: bænkebidere, edderkopper, mariehøns, sommerfugle, natsværmere osv.  

Naturen og haverne er igennem mange år blevet reguleret, sprøjtet og rettet til efter landbrugets og menneskets forgodtbefindende. Derfor har 
insekterne svært ved at finde egnede spise- og ynglesteder og gode steder at overvintre. De er truet på deres eksistens, hvilket er en katastrofe 
for biodiversiteten og os mennesker. Insekterne sørger for at bestøve blomster, buske og træer og de er med til at nedbryde visne blade og døde 
dyr. De er desuden vigtig føde for fugle, pindsvin, omdanner kompost til jord og holder kredsløbet i haven i gang.   

Insekter er ikke farlige!  Slå dem ikke ihjel, fordi du er bange for dem eller fordi de lige irriterer dig. Insekterne er livsnødvendige for, at der er liv 
på jorden og i Danmark har vi ingen farlige dyr på vinger.  

 
I haven eller på altanen.  

Du gør meget for biodiversiteten, naturen og mennesker ved at have et insekthotel. Og så bliver du glad af at ”have dyr” på den måde :-)                              

Insekthotellet placeres bedst bagerst i haven eller på altanen. De skal både have masser af sol og adgang til rusk og regn, da fugten også er 
vigtig for insekternes trivsel. Hotellet må gerne sættes op i nærheden af vilde blomster eller krydderurter. Begge kan fint vokse både frit og i have 
krukker og tiltrækker masser af fugle. Både fugle og insekter vil gerne have adgang til vand. Hotellet skal hænge 1,5 - 2 meter over jorden, så 
indgangene nemt kan ses af de flyvende insekter.  

Vil du bygge dit eget hotel? Der findes masser af inspirerende hjemmesider, hvor du kan hente hjælp til selvbyg, få inspiration og viden om 
materialer, placering osv. Søg på Google efter ”insekthoteller”, så myldrer det frem med tips og tricks. Jeg kan anbefale www.beeliving.dk - 
www.vildebier.dk - www.denlillehave.dk  

 

Indstil dig på, at bruge lidt tid (på en hyggelig og meningsfuld måde), lidt værktøj og fingersnilde på at lave dit 
eget hotel. Til gengæld kan du designe og lave et, præcis som du vil ha’ det.   
 
Husk at naturmaterialerne i hotellet skal skiftes og tilses 1-2 gange om året. Især stængler og grene forgår 
helt. Husk at tjekke hotellet for gæster - larver og pupper inden du smider noget ud og lægger nyt ind. 

Vil du købe et hotel? Insekthoteller kan købes mange steder online, i supermarkeder og byggemarkeder. 
Sæt dig godt ind i de forskellige modeller og kvaliteter, inden du investerer. Vær obs. på, at prisen afspejler 
materialernes kvalitet, der er afgørende for hotellets holdbarhed overfor vind og vejr og insekternes lyst til at 
bruge det. Lav pris = betyder oftest billige, dårlige ikke holdbare materialer.    

 

Et woodnwonder insekthotel.   

Er håndlavet med kærlighed, genbrugstræ og naturmaterialer. Hvert hotel er unikt og er indrettet til at tiltrække forskellige insekter (ikke bier. 
Deres hotel bygges og indrettes anderledes). Ståltråden er sat fast med hæfteklammer, som kan løsnes. Mål 22 x 22 x 22 cm.  Pris kr. 398,- incl. 
en pose med vilde blomsterfrø, materialer og læderstrop - lige til at sætte op. 

 

Rigtig god og zummende fornøjelse 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woodnwonder - et lille håndlavet indsekthotel woodnwonder - store og små insekthoteller på værkstedet i Svendborg


