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Inomhusburar 
o Placering och storlek 
 Bygg så stort du får plats med!   

o Materialval 
 Träreglar 
 Aluminiumprofiler 
 Övriga konstruktioner 
 Det går att bygga burar av nästan vad som helst. En stomme kan göras av ett bord, garderober, 

bokhyllor, våningssängar från IKEA, hyllplan…  

o Bottenmaterial 
 Spån, alspån, träpellets, sand, tidningar, golvskyddspapp… 

o Luckor och dörrar 
 Med större dörrar är det lättare att städa i burarna 

o Stänkskydd 
 Bakom bur för att skydda väggar 
 Nertill på bur för att hålla frö och fjädrar på plats 
 
 
 



Karantänbur i aluminiumprofiler 



Mindre bur anpassad efter snedtak 



Häckfack 



Större bur av 
träreglar 
byggd i 

sektioner 



Mindre bur byggd i sektioner för att få plats i liten bil 



Målad träbur 



Målad träbur för 
Jako där nätet 

klämts fast 
bakom lister 



Inomhusvoljär i 
aluminiumprofiler 

med 
dubbeldörrar 

och stänkskydd 
längs botten 



Utomhusburar 
o Materialval 
 Målat trä 
 Aluminium 
 Övriga konstruktioner 
 Hundgårdssektioner 
 Nätväggar 
 Tält/paviljonger som stomme 

o Rymningssäkra 
 Sluss 
 Servicegångar 

o Rovdjurssäkra 
 Dubbla nät 
 Stenplattor 
 Gjutna bottenplattor 

o Tak 
 



Pers fågelhus med rymliga voljärer 



Framsida med lägre dörrar 



Mindre burar 
med tak längs 

kortsidan 



Småfågelvoljär 
i kombination 
med växthus 



Målat nät 
för att 

fåglarna ska 
synas bättre 



Susannes fågelhus med tillhörande voljärer 



Sommarvy. Voljärernas bredd 1,5m, längd 4,5m 



Sluss för att 
förhindra 

rymningar 



Stenplattor under 
ramen för att 

hindra grävande 
rovdjur 



Sommarvoljär i trä. Storlek 6x2 m, höjd 2,4m 



Dubbelt 
nät mot 

rovfåglar 



Detaljer och tips 
o Aluminiumprofiler och plastkopplingar 
o Att bygga i sektioner 
 Underlättar vid nedmontering 

o Nät 
 Svetsat fyrkantsnät 
 Skarvning och flatclips/tång 
 Näta på insidan eller utsidan? 

o Vajrar 
o Servicegångar och slussar 
 Underlättar service och förhindrar rymningar 

o Naturens samspel med voljären 
 Träd och växter 



Aluminiumprofiler och plastkopplingar 



Exempel, enkel nätsektion och sektion med dubbeldörr 



Skarva nät 



Vajrar och fästpunkter 



Profil för att 
skydda mot 
gnagande 

fåglar när det 
var tvunget att 
fästa nätet på 

utsidan 



Tall som bevarats och blivit del av voljären 



Bevarade 
träd  



Fågelhus 
o Burplanering 
 Yta, fågelarter, användning 

o Förvaring 
 Foder 
 Extraburar 
 Tillbehör 

o Utfodring 
 Matkaruseller 
 Vattenskålar 
 Fröautomater 

 



Fågelrum i källarutrymme 



Takhöjden 
utnyttjas 
maximalt 



Skjutdörrar för 
att lösa trånga 

utrymmen 



Fågelhus för bla 
dvärgpapegojor 



Fågelhus för 
nymfkakaduor 
och kakarikis 



Dörr i plexiglas 
med 

vattenbehållare 
för fåglar som 
äskar att bada 



Fågelhus för 
Grå Jako 



Voljär för 
mindre 

parakiter 



Ännu ett 
exempel 



Vikbara 
mellanväggar för att 

kunna justera 
storleken på burarna.  

Förvaring undertill 
gjorda av sänglådor 

från IKEA. 



Vridbar matbar 
och 

uppmärkning 
av burar 



Utfodringsförslag 



Enskilda 
sittplatser 
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