
(Anviinds Aret runt).

1. Hus sett uppifrin (utan tak).

2. Hus sett frin sidan.

Tak med 5-10 cm"utstick"
totalt 120-130 * B0-90cm.
G&ngjarn f6r enklare service
LAsanordning med tex hAngl6s
Lostagbart innertak

VentilationshAl

N&gon form av tak
bdr placeras 6ver

entr6n for att
skydda mot

infallande regn

fngAngar 12* 12cm
(En per kortsida)

@ Gunnar StAhl
och Christina Arbinger

0220t43596

lsolering runt om
med Scm frigolit

Utrymmet fylls med
torra l6v och halm.

Packas vdl !

. OBS alla mAtt i cm.
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Tillverkning:
1- Huset kan tillverkas av gran- eller furu brddor,10-12mm marinplyrood eller
formplywood (med plastad yta).
(Tryckimpregnerat virke fAr inte anvdndas pga att det iir giftigt).
2- Fdrstirkningar och lister tillverkas av tyrkantmaterial ca 3F " 3,5cm.
Inner- och ytterv6ggar skruvas i botten med hjAlp av fyrkanflister.
Denna f6rankring 6r ej inritad pi skissen.
3- Huset isoleras med 5cm frigolit. I viggar, golv och tak.
Mineralull eller liknande fAr lNlE anvaid'as. 
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3-1. Alternativ 1. Samtliga inv€indiga vtiggar och golv kliis med ett tunt material.
lnnerviiggarna skall 6ven kunna spolas av vid rengdrning. (Ej inritade).
3-2. Alternativ 2. SAga till frigoliten pi ett sidant sdtt att den bnkelt kan tas ut ur huset
fo1 aysp_o.lning och rengdrning. Om alternativ 2 v€iljs finns det risk att m6ss gnager
sdnder frigoliten sA att isoleringen mAste repareras varje ir.
I fngangarna gors 12" 12cm och skall placeras enligt skissen, f6r att
fdrhindra att stdrre djur tar sig in.
5- LabyrintgAngarna gors 1Scm breda.
6- Ytterviggarna kan m6las eller laseras med gittfrifiirg.
7- Husets botten skall skyddas utvdndigt frAn fukt och rota. Om huset stiills pA
lAga.reglar (1-2cm) m&stb snd skottas upp runt huset pe vintern som skydd 

'mot 
vind

och kyla.
& Taket klds med ytpapp. (Tj€irpapp med skifferkorn).
9-.Fn rad (10st) med 6mm hAl borras i husets baksida strax under frigolittaket,
rakt genom vagg och frigolit, for att fA bra ventilation genom halmen. 
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19- Uigg en tegelsten efler briidbit som trappsteg vidlngAngarna.
Placering:
Placera huset i ett vindskyddat ldge. Helst vid en husv6gg. V€ilj ett si varmt l6ge som
T9jJ!gt, med tanke pA vintrarna. Det fAr gdirna skuggas av vaxtbr pA sommaren.
Sk6tsel:
]:l9tatt skydda husbotten ldgger man ett antal lager tjocka tidningar (med uttagna
hdftklAmmor) ndrmast botten. I labyrintgAngarna laggeiman nAgra-e*ialager so-m Oyts
regelbundet om det bor igelkottar i huset.
2-. Huset fylls med.torr halm, lagom ihoppackad med hinderna, 6nda upp till innertaket.
H0 fdr inte anviindas ettersom det kan m6gla. Med hj6lp av hand ocn arin g6rs en
tunnel i halmen,.genom labyrinten, till det inre utrymmet. Om man vill kan rian liigga
torra fina l6v i mitten av halmen och i gAngarna.
3- Kontroll vid senhdst{oktober-novembei i melardalen): Nir kottarna bEiddar sjunker
halmen jlqp Diirfdr mAste halmen fyllas pA titl innertaket. Kontrollera att ingen igelkott
l3SJ sr.O i.labyrintgAngarna. Om si ai faltet flyttas den in till det inre utrymmelt mei
1 dm halm under sig o_ch helst centralt i utrymmet. Se noga efter hur den ligger och
l.agg Oen pA samma sdtt som tidigare. (PA sidan). Bndda in den vdl.
! Det kan hdnda aI3.. 1 igelkottaihar packat in sig i huset infdr vintern. Var forsiktigl
4' Under vintern skall den ingAng som dr mest utsatt fdr vind s€ttas igen. I den andra
dppningen stoppas lite tidningspapper. (Ger bra ventilation och igelkdtten kan gA ut).
5' Lov och halmbyte m6ste goras minst en gAng varje h6st, nir Earnen lemnatioei
9c[9e vuxna igelkottarna borjar soka vinterbo. (t mitten av august i mdlardalen).
9' Pa vAren (i borjan av maj i miilardden), ndr igelkottarna vakiat men innan barnen
har fdtts, gdr man en kontroll och eventuellt 6ven dA en storstdidninq .
7- Vid behov skuras och spolas huset invdndigt. Det 5r dA viktigrt att-Oet fAr torka ur
ordentligt innan frigolit och bomaterial l6ggs i och igelkottarna Ster sliipps in i huset.
Nagot om igelkottarna.
Ndr temperaturen i sdnghalmen ndrmast igelkotten gAr under +9oC somnar den. pi
varen vaknar den vid samma temperatur. lgelkotten skall alltid ha tillgAng till
rent och friskt vatten. Servera den katU hundmat och varierad husmanskbst. 
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