Brukerveiledning til insekt hotell

Vårt «Insekt hotell» tilbyr en rekke nyttige insekter et sted for både for hvile og et sted der avkom
har de rette forholdene til å vokse frem. Flere insekter overvintrer også i et slikt «Insekt hotell», slik
at dette produktet ikke skal tas inn om vinteren, men skal stå ute året rundt. Insekt hotellet skal
heller ikke renses men skal stå slik det er år for år. Det vil danne seg sopparter og annet med årene
men dette er til dels også næring til avkom til insektene. Insekt hotellet er altså «vedlikeholdsfritt»
og er laget slik at det skal holde i mange år.
Vi har brukt tykt norsk furutre til produksjonen av «Insekt hotellet» og de mest værutsatte
områdene er malt med maling som beskytter treverket. «Insekt hotellet» vil av den grunn holde i
mange år, selv på de mest værutsatte områdene. Men insektene foretrekker helst områder som er
minst værutsatt og der solen kommer til.
Av den grunn skal «Insekt hotellet» monteres mot en vegg på solsiden av et hus/bygning. I tillegg er
det en fordel om «Insekt hotellet» plasseres slik at det er minst mulig utsatt for regn og vind.
Insekt hotellet består av flere naturlige materialer som har hull i forskjellige størrelser. Størrelsen på
disse hullene er i forskjellige størrelser som også er tilpasset forskjellige insekter. Mange av disse
insektene (særlig villbiene) tetter hullet slik at de er beskyttet mot vær og vind. Det er derfor viktig å
ikke fjerne belegget som insektene lager ved inngangen av hullene siden tette hull skal beskytte
avkommet. Så at hullene tettes hvert år betyr at insektene tar i bruk «Insekt hotellet». De tette
hullene blir åpnet av larvene av de nytte-insektene som kommer ut og forlater «Insekt hotellet».
Etter dette er hullet klart for et nytt «fødested» for et nytt insekt.

