
Råttburen – Mått

Ja hur räknar man egentligen ut hur stor en råttbur ska vara? Det är egentligen ganska lätt, vilket
jag försöker förtydliga i exemplet i denna artikel. Skulle något vara otydligt så fråga gärna!

Vad vi råttägare tycker är en bra bur och vad lagen säger är två väldigt olika saker. Vi råttägare rekommenderar

burar som är mycket större än vad lagen (L80) kräver. En del hävdar att L80 bara är en föreskrift, men den ska

följas som lag enligt jordbruksverket.

Vad säger då lagen L80?

Det finns några mått man måste ta hänsyn till när man vill veta hur stor bur man ska ha.

Den minsta lagliga storleken på en bur är 0,18 m2.

Buren måste vara minst 30 cm hög och den kortaste sidan på botten måste vara minst 30 cm.

I grupphållning ska varje råtta 0,06 m2 i utrymme.

Undantaget är om du har avelshonor i grupp, då ska varje hona ha tillgång till 0,08 m2

Det spelar alltså ingen roll om du som råttägare t.ex. har en bur som är 70 cm hög, enligt lagen är det bara 

bottenytan som räknas. (Förutsatt att buren är minst 30 cm hög, är den lägre så är den inte laglig oavsett hur stor 

bottenyta

Det står ju att en bur ska ha måttet 0,18 m2 som minst.

Vad är då m2?

Jo m2 är en förkortning för kvadratmeter och den räknar man ut genom att ta basen gånger höjden på ett 
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tvådimensionellt föremål.

För att förtydliga så när det gäller burbottens area så tar man det vi kallar för längden gånger bredden.

Om du räknar höjden på buren så kommer du få fram fel mått.

Om du räknar höjden gånger bredden gånger längden så får du fram kubikmetern på buren, dvs m3 vilket är en 

helt annan sak.

För mer information angående hur man räknar så kan ni kika i denna länk, Matteguiden! En bra och informativ 

sida.

Hur många råttor får jag då max ha på 0,18 m2?

I lagen så står det att vid grupphållning av råttor så ska varje råtta ha tillgång till 0,06 m2.

På bottenytan 0,18 m2 får du enligt lagen ha tre råttor.

Detta räknar du ut genom att ta antalet råttor gånger 0,06 m2. Dvs 3 * 0,06 = 0,18 m2

Skulle du då ha fyra råttor så behöver du ha en bur som är 4 * 0,06 m2 = 0,24 m2.

För varje råtta du lägger till så behöver du alltså lägga till 0,06 m2.

Bra att veta: Även om du skulle ha bara en råtta så får du inte ha en bur som är mindre än 0,18 m2.

Angående avelshonor:

Avelshonor ska ha 0,08 m2 enligt lag så de ska alltså ha större utrymme. För avelshonor gäller två honor på ytan 

0,18 m2. 2 * 0,08 m2 = 0,16 m2

För tre avelshonor så krävs en bur med bottenytan 0,24 m2. 3 * 0,08 m2 = 24 m2

Artikelförfattaren rekommenderar dock inte att man har flera avelshonor i samma bur.

Några räkneexempel för 1-3 råttor:

Låt oss säga att din bur har bottenytan 30 cm * 30 cm. (30 cm = 0,3 m)

Då har du en bottenyta på 0,3 * 0,3 = 0,09 m2.

Buren är alldeles för liten och inte laglig eftersom buren måste vara på 0,18 m2 som minst.

Du har istället en bur på 60 cm * 30 cm

Då har du en bottenyta på 0,6 m * 0,3 m = 0,18 m2.

Det lagliga måttet, det vill säga 30 cm på minsta sidan och kravet på 0,18 m2 är uppfyllt!

Du kan även ha en bur som är 50 * 40 cm i botten. Dvs 0,5 m * 0,4 m = 0,20 m2.

Då är den också laglig som du ser, eftersom minsta sidan är 40 cm (lagen säger 30 cm) och den är större än 0,18 

m2.

Du kan däremot inte ha en bur som är t.ex. 70 cm * 20 cm i bottenyta.

0,7 m * 0,2 m = 0,14 m2 vilket är för litet eftersom den minsta sidan måste vara 30 cm (den minsta sidan i 

exemplet är 20 cm) och det totala måttet är mindre än 0,18 m2.

Räkneexempel för fler än 3 råttor:

Säg att du har 7 råttor (ej avelshonor) och skulle vilja veta vad lagen säger angående burstorlek.

Först måste du räkna ut hur många m2 de ska ha.

7 * 0,06 m2 = 0,42 m2
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Därefter kikar du på hur stort du måste ha för att komma upp i 0,42 m2.

Du kan t.ex. ha en bur som är 70 cm * 60 cm i botten. (0,7 m * 0,6 m = 0,42 m2)

Eller så kan du välja en bur som är 80 cm * 55 cm (0,8 m * 0,55 m = 0,44 m2)

Författarens kommentar:

Tänk på att dessa är de lagliga måtten, men de flesta råttägare och även jag rekommenderar mycket större burar 

och framför allt högre burar. Råttor tycker om att klättra och trivs högt, så minsta måttet i höjd för mig personligen

är i alla fall 60 cm.

För 1-4 råttor skulle jag rekommendera en bur som är 60 cm hög (eller högre) och gärna 80 * 50 cm i bottenyta. 

Jag skulle inte ha så många som 6 råttor på den ytan fast jag lagligt får ha det.
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