
Råttburen

Vad ska man titta efter när man letar råttburar?

Utbudet av råttburar är inte så stort så många använder sig av fågelburar eller voljärer till sina råttor. Här 

är några saker du ska titta efter när du letar burar: GALLERAVSTÅND

Galleravståndet ska helst inte överstiga 15 mm då det finns en stor rymningsrisk för små honor och unga råttor. 

Till en hona med ungar rekommenderas 10 mm.

BURMÅTT

Det finns många utlåtanden om hur stor en råttbur ska vara men man kan faktiskt gå efter Burräknaren för att 

enkelt räkna ut hur stor bur man behöver till sina råttor. Läs också gärna den här artikeln om hur man räknar ut hur

stor bur man ska ha. Generellt skulle jag säga att en råttbur helst inte ska vara mindre än 70x50x50 (LBH) och 

gärna större såklart. Men har de mycket springyta och möjlighet att få vara utanför buren den större delen av 

dygnet så kan buren allt vara lite mindre. Tänk på att små burar är svårare att inreda. Du får inte plats med så 

mycket.

HUR HÖG FÅR BUREN VARA?

Många använder voljärer till sina råttor som är runt 150 cm höga! Det fina med stora burar och mycket 

klättermöjligheter är att dina råttor håller sig muskuläsa och vältränade istället för att bli stora tjocksäckar. Men 

man ska tänka på att i höga burar finns en fallrisk, så därför bör man ha flera hängmattor som livlinor i buren. Till 

hona med ungar bör man inte ha högre än 50 cm i buren och plocka undan alla hängmattor och annat när ungarna 
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http://www.ratpower.se/?page_id=88


är mycket små.

BOTTENLÅDA

Jag använder mig oftast inte av hela bottenlådan som bajslåda utan har en egen liten toalätt och kan ibland bara 

använda mig av filtar och tidningar i resten av buren. Men har man råttor som inte fixar det där med toan så 

behöver man ju ha ett strö i hela bottenlådan och då kan det vara bra om själva lådan är rätt hög, runt 1 dm.
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