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I mere end hundrede år har mennesker 
og mursejlere boet sammen under sam-
me tag i fredelig sameksistens. Her har 
mursejlerne specialiseret sig i at fi nde 
små hulrum i bygningerne til at yngle 
i og det har der været gode muligheder 
for. Det billede er vendt: Ombygninger, 
(energi)renoveringer og nedrivninger 
udelukker mursejlerne og i nye byg-
ninger gives der heller ikke plads til 
mursejlere. Resultat: Mursejlerne bliver 
„hjemløse“ og antallet af ynglende mur-
sejlere er mærkbart faldende på trods af 
fredningen.

Mursejlerne har derfor brug for 
beskyttelse for at overleve på lang sigt. 
Alle – lige fra boligejere, arkitekter, bo-
ligudviklere, naturvenner og kommuner 
– kan bidrage. Arkitekter kan f.eks. fi nde 
løsninger til at skabe rum for at forene 
klimabevidst/bæredygtigt byggeri og be-
varelse af arter (mursejlere) i bygninger. 

Nemme og billige løsninger fi ndes,
men bliver ikke brugt eller fravælges 
herhjemme - formentlig af uvidenhed. 
Det vil denne pjece gerne råde bod på, 
dels ved at øge bevidstheden om mursej-
lernes eksistens i vore boliger, dels ved at 
synliggøre løsningerne til at hjælpe dem. 

Mursejlernes tilstedeværelse er en 
indikator på en god biodiversitet i byer-
ne. Burde det så ikke være en selvfølge, 
at alt byggeri (renovering såvel som 
nybyggeri) indeholder faunavenlige 
facader på lige fod med f.eks. grønne 
facader? Mursejlerne har valgt at bo 
tæt på os i mange hundrede år, så skal 
vi ikke vælge dem til og give dem plads 
også i fremtiden?Tekst: Jesper Toft
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Tak for inspiration fra tyske BUND 
og NABU og til alle fotografer

Find mere viden på mursejlerne.dk
Facebookgruppen Hjælp mursejlerne.
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