Ordretelefon
38 70 67 50
Natur og Fritid er en faghandel. Gjennom våre kompetente medarbeidere og eiere har vi lang erfaring med
fuglemating og betydelig spesialkunnskap om fugler og
fugleprodukter. Vi legger derfor vår ære i at produktene vi selger er funksjonelle og i minst mulig grad er til
fare for fuglene eller skade for miljøet.

Vinter 2021/22
Fôrautomater med vern
Ytterkassen i grov netting hindrer at større fugler som
skjærer og kråker overtar fôringsplassen,
Fungerer også godt mot voksne
ekorn og rotter, Gir småfuglene
enerett på innsiden av nettingen.
(Enkelte småfugler kan allikevel
foretrekke automater uten bur).
Beskyttelsesburet er laget i solid
korrosjonsbestandig metallegering.

Frøautomat m/beskyttelse
Vi prioriterer solide, trygge produkter av god kvalitet,
som varer i mange år. Det er i utgangspunktet bra for
fuglene og et godt miljøvalg framfor billige, lite holdbare
matere som kan gå i oppløsning.

Frøautomater

Liten - 2 uttak kr 498
Med. - 4 uttak kr 649
Stor - 6 uttak kr 698

Solide rørmatere har vist
seg å være den aller beste
måten å fôre fugler på.

Nøtteautomat
m/beskyttelse
Liten 35cm kr 448
Medium 48cm - kr 498

Automater i metall og
UV-stabilisert polykarbonat.

Meisebollefôrer Pris kr 498

 Velegnet for solsikkefrø
 Manege sitteplasser gir mindre
kamp om føden

Fuglemater i metall

 Gjennomsiktig materiale,
lett å vite når det må fylles
 Enkle å demontere & rengjøre
 Robuste automater med lang levetid

Liten - 4 frøuttak
Medium - 6 frøuttak
Stor - 10 frøuttak

kr 378
kr 398
kr 945

(Kan ta 1,75 kg frø)

XL – 12 frøuttak
(Kan ta 3,5 kg frø)

Stang til bakkemontering
Fôrskål til å feste under

kr 1095
kr 221
kr 187

Våre automater er laget av de beste materialer og er
solide og funksjonelle og greie å gjøre rene.

www.naturogfritid.no

Solide og noe rimeligere automater
kun laget i metall av finmasket nett i
rustfritt stål.
Toppen er lett å
åpne for påfylling.
Liten - 4 frøuttak
Med. - 8 frøuttak
Stor - 12 frøuttak

kr 279
kr 398
kr 596

Bunnskål reduserer
nedfall og fungerer
som sittebrett.

www.naturbokhandelen.no

www.kikkert.no

Nøtteautomat

Andre automater

Defender nøtteautomater for
peanøtter og hasselnøtter er
solide og bestandige, konstruert
med netting av rustfritt stål.

Det finnes en mengde innretninger
utover rørautomater på markedet
til å mate fuglene med. Ikke alt er
like bra. Automatene Natur og Fritid
tilbyr fungerer. De er alltid holdbare,
enkle og funksjonelle.

Frøautomat i tre (øverst)

Romslig 3,5 liters automat. Oljebehandlet brun, kan overmales. Festes
enkelt til vegg eller trestamme med tau.

Pris - kr 350

Fuglemater ”Fuglelåven” (høyre)

Fuglemat

Lett å se når den går tom, og den
er enkel å fylle. Kan henges hvor
som helst på en gren eller krok.

Pris - kr 263

Vindusmater’n
Pris - kr 179

Med sugekopper til vindusfeste.
Mater for små- og nære besøk
med beskjedne matmengder.

Ekornmater med sittebrett
Ny modell
Deksel skyves
til side.

Pris kr 282
Uttakbar fôrboks
bak deksel. Praktisk å
holde ren. Ekornet lærer seg
raskt å skyve deksel til side.

Ekornmater med løftelokk

Det smarte ekornet lærer seg
snart å løfte opp lokket og
hente nøttene ut. Med sittebrett foran.
Pris kr 229

Fôring med halve peanøtter i
automat gir lite spill eller søl.
Meisene liker dette svært godt.
Med peanøtter i materen kan
du få stjertmeis i flokk som
faste gjester om du er heldig.
Pris Kr 398

Store deler av året er det
lett tilgjengelig energi som er
ettertraktet for fuglene. Særlig
gjelder dette om vinteren.
De ulike artene er tilpasset
forskjellig næring avhengig
av nebbform, annen fysiologi,
fordøyelse og atferd. Allikevel
finnes det mat som svært mange
arter foretrekker.
Særlig solsikkefrø og peanøtter (=jordnøtter) er det mange
som liker. Disse inneholder mye fett og er svært energirikt.
En fôringsplass der du fôrer kun med dette vil kunne være
svært godt besøkt.Vi anbefaler allikevel gjerne å fôre med
annet fett som meiseboller og f.eks havre eller epler. Bare
husk at maten ikke må være salt!

Det er forskjell på fôr. Kanskje spesielt meiseboller.
Tester du tester flere typer samtidig vil du lett kunne se
dette. Hos oss får du kun fuglemat av topp kvalitet!
Solsikkefrø m/skall
4,0 kg sekk
Solsikkefrø m/skall
8,0 kg sekk
Solsikkekjerner
6,0 kg bøtte
Solsikkekjerner
8,0 kg sekk
Solsikkekjerner
25,0 kg sekk

kr112
kr210
kr257
kr279
kr798

Frakt på fôr kan være dyrt.
Sjekk gjerne med oss før kjøp.

Jordnøtter
kr 58
1,0 kg pose knuste
Jordnøtter
kr198
3,5 kg bøtte knuste/halve
Meiseboller 50 stk kr184
4,0 kg i bøtte
Villfuglfrø
kr168
6,0 kg bøtte

Flotte plakater – Fuglebrett og fuglekassegjester

Fuglekasser av tre
Mer trivsel og færre insekter i hagen!
Ønsker du ikke å bruke tid på å
snekre fuglekasser selv, kan du
kjøpe dem fra oss.Vi fører fire
størrelser opp til dimensjonene
som kattugle og kvinand krever.
Kassene er oljebehandlet og har
solide tykke bord. De kan også
males for dem som ønsker det.

Ved fuglebrettet (70x50 cm)

Ved fuglekassen (70x50 cm)

Pris kr 98 pr. stk.

Pris kr 98 pr. stk.

Med 32 typisk norske fuglebrettarter. Tegner T. Haugskott.

32 mm hull fluesnapper/meis.
50 mm hull for stær.
80 mm hull for kaie/perleugle.
110 mm hull for kattugle/kvinand.

Med 16 typiske norske fuglekassearter. Tegner T. Haugskott.

Boliger som gir mer liv i hagen

Metallbeskyttelse

Humlebol i keramikk - Pris kr 278

Fuglekasser av tre blir gjerne
ødelagt fordi hakkespetter hakker
hullåpningen i stykker. Flaggspetten
kan også bryte seg inn og ta unger.
Metallplaten sikrer at kassen vil
vare lengre. Tre alternativer med
28-, 32- eller 50 mm hulldiameter.

Klassisk utformet humlebol som pynter opp
i hagen. Frostbestandig keramikk. Kommer
med bolmateriale inkludert.Yngling av humler
er ikke like enkelt å få som f.eks. fugler i en
fuglekasse, men du kan være heldig...

Hus - solitære bier - Pris kr 347
Kube utformet for å tiltrekke solitære
bier. Et interaktivt insekthabitat
konstruert i holdbart FSC tømmer
med individuelle celleskuffer som kan
åpnes for inspeksjon/renhold.

kr 160
kr 170
kr 390
kr 450

Pris kr 25 pr. stk.
10 pk kr 165

Solide fuglekasser i betongtre

Kassene fra Schwegler, som er laget av tretilblandet betong, tåler angrep fra spettefugler
og lignende mye bedre enn våre vanlige
trekasser. De har betydelig lengre levetid.
og er derfor ikke så kostbare i lengden.
Kassene passer fint i hage og bymiljøer,
og er meget enkle å henge opp. Schwegler
leverer i tillegg en rekke andre spesialkasser
for svaler, tårnseiler, flaggermus m.m.
Ta evt. kontakt for tilbud.

Flaggermuskasse i tre

Kasse i tre som flaggermus kan henge i på dagleiet.
Smal åpning i bunn med krype-riller. Solid trevirke,
som hindrer rovdyr i å komme inn. Fronten kan
åpnes for renhold og inspeksjon.
(Se også andre typer i nettbutikken).
Pris kr 298

32 mm hull for fluesnapper/meis
50 mm hull for stær
Dobbelthull (spurvekasse)
Låvesvalereir (skål)
Taksvalereir (dobbel)

Pinnsvinhule - Pris kr 398
Pinnsvinhulen er designet for å være en
attraktiv bolig for pinnsvin. Hulen har en
rustfri stålramme og et vanntett tak med
en naturlig finish. Huset glir naturlig inn
i hagen.

Fuglebad

Focus Junior 6x21
Del fuglegleden med barn og barnebarn!
En enkel førstegangskikkert for barn.
6x forstørrelse er lett å holde i ro. Stort
synsfelt gjør ting lett å finne. Stort fokushjul er
enkelt å bruke. Kort øyeavstand for barn. Ikke
dyrere enn man har råd til å miste. Vekt 180g.

Fuglebad er spesielt aktuelt for fuglene på varme sommerdager.

To farger (blå eller grønn) - kr 249

Ekko fuglebad - Pris kr 447
Søyle til ekko - Pris kr 283

En rimelig kikkert til barn!

Oasis fuglebad
- kr 235
Shenstone fuglebad - kr 395

Natur og Fritid AS, Fyrveien 6, 4563 Borhaug. e-post: post@naturogfritid.no

kr 398
kr 498
kr 548
kr 298
kr 498

Følg med på livet i din egen fuglekasse! Fleksibelt utstyr – mange muligheter
Super videokvalitet!
Ferdigmonterte sett med
fuglekasse og kamera.
Funksjonelle kit med god
bildekvalitet, lyd og
nattbilde i svarthvitt.
Raskt å komme i gang!
Velg rett kamera – TV, WiFi, IP-kamera, 4G eller trådløst?

Lag ditt eget oppsett på fôringsplass eller i f.eks din uglekasse.
Vi tilbyr løse kamerakit, mulighet
for å flytte mellom kasse og fuglemater, ekstra kabler eller ulike
kameratilpassede fuglekasser.
Boks med HR fargekamera og mater
for TV-skjerm m/30m kabel og		
scartadapter
- kr 1590
Løs “materboks” til kamera - kr 307

TV skjerm
Ferdigmontert kit m/kabel som kan stikkes rett i TV’en.

Reolink overvåkingskamera

HR 700 TVL fargekamera & IR nattfunksjon
Komplett m/kasse, 30m kabel og scartadapter.

Reolink har mange gode utemodeller med bra
bildekvalitet og mange ulike funksjoner til mange
formål. Også her bestemmes valg av modeller om
du har WiFi, Nettverk (IP) eller vil bruke 4G.

- kr 1790

Full-HD 1080p fargekamera & IR nattfunksjon - kr 2690
Komplett m/kasse, 30m kabel og HDMI konverter.
Dette kameraet er selvfokuserende.
Trådløst Full-HD 1080p fargekamera
- kr 4190
Som over. Kabel er byttet med trådløs sender/mottaker
som forenkler ved å sende signalet gjennom veggen.

IP kasse kit for data, mobil og streaming
Kameraet får strøm via nettverksledning tilkoblet PoEenhet og router/switch. Du kan motta bilde eller styre fra
din mobil, se på dataskjerm eller strømme live på youtube.

Reolink GO - 4G utendørs batteridrevet
Kamera som sender bilder og
video via 4G. Har fått mange
positive tilbakemeldinger fra
brukere som et viltkamera,men
kan også overvåke hytta o.l.
Settes enkelt opp ved hjelp av
en app på telefon eller PC.
Kan lades med solcellepanel.
- kr 2999

Go PT versjonen
kommer med
solcellepanel

Go PT - styrbar m/solceller

Som Reolink GO, men med pan
& tilt så du kan styre og se rundt.

- kr 3649
IP fargekamera Full-HD 1080p kasse kit
- kr 2390
Komplett m/kasse, 30m kabel/PoE adapter, IR nattfunksjon.
Fungerer med apple, android eller PC med passende program.

WiFi kasse kit for data, mobil og streaming
Med utendørs WiFi og dette kit’et overfører du bilde rett
på nettverket og slipper å ha kabel inn i huset. Kameraet
må imidlertid ha tilgang til strøm ute.
WiFi IP fargekamera Full-HD
1080p kasse kit Komplett m/kasse,
10m ledning (230V),IR nattfunksjon.
Fungerer med apple, android eller PC
med passende program.

- kr 2490

Reolink RLC-511 m/4x zoom & deteksjon
Til generell overvåking med
WiFi eller PoE (nettverk).
Fantastisk videokvalitet med
5MP Super HD. Deteksjon av
bevegelse med umiddelbar
varsling.
Pris kr 1249

Reolink RLC 423 Pan-Tilt-Zoom
PoE kamera med full styring
og zoom. Ideelt til å overvåke
alt på fôringsplass eller f.eks.
fuglekassen utvendig. Brukes av
Natur og Fritid til live youtubestreaming fra vår egen fuglerestaurant.
Pris kr 2699

