
Grøn boligforening smider ikke mursejleren på porten. 

Af Henning Ettrup 

Jeg fik den 22. juni en henvendelse fra Jakob, som bor i en boligblok på Fuglesangs Alle. Han var 

oprørt over, at boligforening var ved at smide sine ynglende mursejlere på porten ved at blokere 

indgangene til deres reder med plastrør. Og det mens der var æg og små unger i rederne. 

Mursejlerne skulle smides ud, formentlig fordi der havde været klager over støj!  

 

Mursejlere er udenfor yngletiden altid på vingerne (foto: Henning Ettrup) 

 

Mursejleren er en fascinerende fugl, der altid er på farten. Ved anvendelse af den nyere teknologi 

til mærkning – lysloggere – har man på bare et år fået flere oplysninger om dens træk end 100 års 

ringmærkning har givet (se nedenfor). Man har således dokumenteret, at den, efter at have forladt 

ynglepladsen flyver ned gennem Europa til Afrika, hvor den i løbet af vinteren bevæger sig rundt i 

stort set hele det vestlige, centrale og sydlige Afrika – vel at mærke uden at røre jorden! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Mursejler med lyslogger på ryggen. Kortet viser 3 

mursejleres træk fra Nyborg gennem Afrika i 2011-

12. (data fra Statens Naturhistoriske Museum)  

 

 

 

 

 

Mursejleren har kun benene på jorden én gang om året, nemlig når den yngler oppe under 

hustage, i redekasser ol. Resten af tiden flyver den behændigt rundt i lufthavet, hvor den også 

sover - ja selv parringen foregår flyvende. Den nyeste opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forenings 

landsdækkende optælling af vores ynglefugle viser, at bestanden desværre er faldende, bl.a. fordi 

vi ødelægger dens ynglemuligheder i søgen efter de nemme klimaløsninger – at isolere og skifte 

tag. 

Boligforening på Fuglesangs Alle bryster sig af at være grøn og at gøre noget for biodiversiteten, da 

der er gjort meget for at få græsset erstattet med vilde blomster. Det så altså ud til, at man 

pyntede sig med lånte fjer. Ytrer man sig bare en smule, som mursejleren jo gør i yngletiden, bliver 

man forvist. 

Andre steder i landet, gør boligforeninger ellers meget for at sikre mursejlernes ynglemuligheder 

ved at sætte redekasser op til erstatning for de gamle redesteder, når tage renoveres.  

Efter en snak blev vi enige om, at Jakob skulle tage kontakt til boligforeningen hurtigt, og gøre dem 

opmærksom på, at de faktisk var i gang med noget lovstridigt, da Mursejleren jo havde æg og 

unger og samtidig er fredet. Og heldigvis var viceværten meget forstående. Da han fik forklaringen 

om, at mursejleren har behov for at kunne gennemføre sin ynglesæson, så grunden kan lægges for 

nye generationer, var han klar til at hjælpe. Liften, der var blevet benyttet til at udføre arbejdet 

med at lukke redehullerne, var endnu på stedet, og den blev igen kørt i stilling – men denne gang 

for at fjerne plastrørene, så Mursejlerne kunne komme tilbage til rederne.  



Jakob gik derefter i gang med at udarbejde forslag til hvordan man inden næste sæson kunne løse 

problemet. Og heldigvis blev administrationen overbevist om, at det var en god idè. Derfor fik 

Jakob grønt lys til at anskaffe 16 reder af træbeton, som boligforeningen også vil bekoste at sætte 

op. De sættes så op på bygningen, hvor der ikke er altaner, så fuglene ikke forstyrrer sarte sjæle.  

Så Jakobs plan lykkedes - Mursejleren kan igen til næste år få gennemført sin ynglesæson – 

forhåbentlig med succes.  

Læren er derfor, at hvis du oplever noget tilsvarende, så kontakt viceværten – ofte er det 

manglende viden, der resulterer i forkerte og dårlige løsninger for Mursejleren. 

 

 

 

 


