
 

  

 
 

 

 

  



 

 
Skogmus 
Føden er i stor grad frø, bær og nøtter og knopper 
og skudd fra trær og busker, lyng og urter. Den 
forsyner seg også av insekter og smådyr, og av 
ulike åtsler når den kan.  
 
Nattaktiv.  
 
Graver ofte stort gangsystem under bakken der 
matlageret for vinteren ligger.  

 
Blåbær 
Kalles en nøkkelart, fordi den er viktig for mange 
arter. Den er føde for både musearter, hare, ulike 
fugler, rev, elg og bjørn. 
 
Blåbær er en lyngart. Etter at den har felt bladene 
om høsten, kan man se de grønne, kantete 
greinene stå igjen gjennom vinteren.  
 
Trives best i halvskygge i granskogen.  

 
Meitemark 
Meitemarken trives i lauvskogen. Når bladene 
faller på bakken, drar meitemarken dem ned i 
gangene sine og fortærer dem. I meitemarkens 
tarm blandes planterestene til en verdifull 
jordblanding.  

 
Rødrev 
En tilpasningsdyktig alteter. Reven spiser gjerne 
åtsler, men den kan også fange byttedyr selv: mus, 
rådyr og ulike fugler. I tillegg spiser den bær og 
insekter (f.eks. maur).  
 
Reven lever i skogen og der bor den i hi, det er 
som regel en hule i bakken. 

 
Perleugle 
Vår nestminste ugle, på størrelse med skjære.  
 
Perleugle trives godt i barskogen, der den hekker i 
hule trær.  
 
Den er nattaktiv, og er en ekspert på å fange små 
gnagere. Den spiser skogens musearter, 
skoglemen og spissmus. Den kan også ta småfugl, 
helt opp til trostestørrelse.  

 
 
  

 
Bjørk 
Vårt mest tallrike treslag, som vokser fra sør til 
nord og fra kyst opp til fjellet. (Strengt tatt: Dette 
dreier seg om to ulike treslag, hengebjørk og 
dunbjørk, der hengebjørka er vanligst i lavlandet.)  
 
Bjørk er viktig vinterføde for elg, hare og mus, som 
spiser skuddene og gnager barken. For mange 
fuglearter, for eksempel gråsisik og grønnsisik, er 
bjørkefrøene viktig næring.  
 
Skjæra lager ofte reir av bjørkekvister. 
 

 
Brunbjørn 
Bjørnen er det største rovdyret på norske 
fastlandet. Den tar byttedyr som kalver av elg og 
rein.  
 
Den spiser også urter, planter, bær og insekter 
(f.eks. maur). Av og til tar den sauer.  
 
Bjørnen ligger i hi hele vinteren. Hiet kan være et 
hulrom under bakken eller i en skråning, der sover 
den til våren kommer. 

 
Gråtrost 
En tallrik fugl som trives over hele landet. Lager 
rede av kvister og strå, som kittes sammen av jord 
og leire, som regel i trær. 
 
Om våren og sommeren spiser den insekter og 
edderkopper, samt meitemark. Om høsten er bær 
og frukt viktig føde. 
 



 

 

 

 

 

  

  



 

 
Marihøne 
Marihøe er et insekt, nærmere bestemt en bille. 
Både som larve og som voksen, er marihøne lett å 
finne på planter. Det er fordi den spiser bladlus og 
andre plantesugere. 

 
Furu 
Furu er et bartre. Nålene er lengre enn hos gran, 
og nålene sitter to og to sammen.  
 
Furua trives over hele landet. For å vokse godt, 
krever den mye lys.  
 
Furua er viktig vinterføde for elgen. Noen steder 
beites den så hardt at den har problemer med å 
vokse opp. 
 

 
Rogn 
Treet er lett å kjenne igjen om våren med sine 
hvite blomster, om sommeren med sine 
sammensatte blader, og om høsten med de røde 
bærene.  
 
Bærene gjør rogna til et populært treslag for 
insekter og fugler. Elg, hjort og rådyr liker også å 
beite på rogna. 

 
Bladlus 
Det finnes ulike arter av bladlus, men felles for 
dem alle er at de er små (2 mm) og at de suger 
plantesaft. Bladlus kan være grønne, svarte, brune 
eller røde.  
 
Mange har to ryggrør. Her kan det skilles ut 
sukkerholdig honningdugg, noe som maur og bier 
er glad i. 
 
Bladlus kan danne store kolonier der de sitter tett 
i tett på en plante.  

 
Svarthvit fluesnapper 
Dette er en fugl som snapper insekter i lufta. Den 
kan også finne insekter og insektlarver på bakken. 
 
Svarthvit fluesnapper er hullruger. Det betyr at 
den legger egg i hull i trærne (eller fuglekasse). 
Noen ganger krangler den med kjøttmeisen eller 
blåmeisen. Fluesnapperen er en trekkfugl, mens 
meisen er standfugl. Når fluesnapperen ankommer 
om våren, er ofte alle boligene opptatt. Da hender 
det at fluesnapperen er frekk nok til å forsøke å 
jage vekk kjøtt-/blåmeisen fra dens bolig i treet. 

 
Rød skogsmaur 
Mauren er et rovdyr som spiser insekter og andre 
virvelløse dyr, samt åtsler. Den «melker» også 
bladlusa ved å stryke på bladlusas ryggrør. 
Bladlusa skiller da ut en sukkerholdig væske 
(honningdugg). 
 
I tillegg er mauren viktig føde for andre dyr. 
Foruten insektetere som spissmus, er 
hakkespetten (grønnspetten), bjørn og rev glad i 
maur. 

 
Elg 
Om sommeren beiter elgen både urter og gras, 
men den viktigste føden året igjennom, er kvister 
fra ulike treslag. Den spiser de fleste treslagene i 
Norge, men de viktigste artene er furu, bjørk, rogn, 
osp, selje og vier. I tillegg beites blåbærlyngen. 
 
Voksne individer kan tas av ulv. I tillegg tar bjørn 
og gaupe yngre individer. 

 
Flaggspett 
Hakkespettenes nebb er et solid redskap som 
brukes både til å lage bolig i tresteammen, og til å 
skaffe seg mat. Heldigvis for mange andre fugler 
(ugler, stær, meisefugler, ender) og ekorn og mår, 
lager hakkespettene nye boliger hvert år. 
 
Flaggspetten spiser insekter på gamle og døde 
trær, nøtter, bær og frø. Ved å kile konglen fast i 
en sprekk (spettsmie) får den tak i frøene. 
Flaggspetten kan også ta egg og reirunger. Den 
kan selv bli bytte for rovfugler. 
 

 


