
Byg dit eget rådnebur

Du skal bruge:

•  4 pæle/kraftige pinde på 
mindst 40 cm’s længde

•  Net: hønsetråd/kyllingetråd

•  Klamper/søm

•  Ståltråd
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Rådnebur. Foto Maja Møholt

Formålet med at lave et rådnebur er, at det døde dyr stadig har kontakt med jorden og ligger frit tilgængeligt 
for smådyr og nedbrydere, uden at større dyr kan komme til at stikke af med det.

Hvis I vil lave et fast bur inde på legepladsen eller i skolegården:

Sådan gør du:
1.   Bank de 4 pæle/kraftige pinde i jorden i en firkant, så der 

stikker mindst 25 cm op over jorden. På denne måde kan 
større ådselædere som ræve ikke komme til ådslet og  
slæbe det væk.

2.  Sæt hønse-/kyllingetråden fast på siden af de 4 pæle/pinde 
med klamper/søm. Det skal danne en firkant med nettet sat 
fast langs ydersiden.

3.  Lav et låg med nettet, så I kan lægge dyr ned i rådneburet  
ad flere omgange.

4.  Lav en krog eller en lukkemekanisme med ståltråden, så låget 
ikke falder ned eller kan åbnes let af fx vind, dyr eller børn.

5.  Find et ådsel.

6.  Læg ådslet ned i rådneburet, så I kan se det – også på 
afstand.

7.  HUSK at sætte navneseddel på, hvis I sætter buret op i 
offentligt rum.

Se også videoen på 
KribleKrable.nu, 
”Ådselfælde” under 
menuen ”Jagt”.
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Byg dit eget rådnebur

Du skal bruge:

• En rulle hønsenet

• Trælister 

•  Evt. lidt plast til at beklæde 
de lister, der ligger direkte på 
jorden

•  Sømpistol eller ståltråd

•  Jernspyd/kraftige pinde

Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.  
Novo Nordisk fonden støtter Naturvejledning Danmarks arbejde med Krible Krable. 
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Hvis I vil lave et flytbart bur, som kan sættes hen over fundne ådsler i skoven:

Sådan gør du:
1.  Sammen med børnene banker du et træskelet sammen. 

I kan evt. bygge forskellige modeller af sugerør eller småpinde 
først og teste bæreevne, styrken og stabiliteten af de enkelte 
modeller.

2.  Beklæd skelettet med hønsenet på alle sider undtagen den, 
der skal være bunden. I kan enten sømme det fast med 
klamper eller sy nettet fast med ståltråd. 

  PAS PÅ de strittende ender i hønsenettet, der kan være 
meget skarpe.

3.  Find et ådsel.

4.  Herefter sætter I buret hen over det døde dyr. 

5.  Brug jernspyd eller pinde til at sikre, at buret står fast på 
jorden og ikke kan flyttes eller åbnes.

6.  HUSK at sætte navneseddel på, hvis I har buret stående 
offentligt tilgængeligt.


