
Inredning i råttburen

Vad ska man inreda råttburen med? Behöver du inspiration eller tips? Här samlas några vanliga typer av
inredning som råttägare använder sig av i sina burar!

Ett bra generellt tips är att en råttbur ska vara fullsmockad med grejer!

HÄNGMATTOR
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Uppskattad inredning! Finns i alla möjliga färger och former. Antingen syr man själv fina mattor 
eller så köper man dyra i zoobutiken. En enkel lösning är att ta en gammal handduk eller tröja och 
sätta upp i buren med hjälp av klädnypor. En tröja är extra bra eftersom de kan krypa in i den och 
värma sig.

HYLLPLAN
De enda hyllplanden som finns egentligen är Ferplast gråa hörnhyllplan. De är rätt stora och bra, 
faktiskt. Annars har Savic ett mer färgglatt alternativ men de säljs tyvärr enbart tillsammans med 
burar

RÖR
Kul inredning men luktar ganska fort!

REP
På ÖoB har de rep som man använder till hästars grimslen. De är
toppen att ha i buren som klätterredskap!

GRENAR
Grenar kan vara toppen inredningsmaterial och även rolig att tugga på
men tänk på att det alltid finns en risk att få med sig ohyra in från vilda
djur. För att minska risken kan man slänga ut grenen t.ex. på balkongen
eller någon annanstans där det inte finns vilda möss och råttor i en månad innan man använder den.



SOVHUS
Det har kommit rätt mycket bra sovhus till råttor nu!
Bara att välja och vraka. Jag gillar Savics färgglada
Sputnik t.ex.
Gibbon har dessutom ett hus som heter
”Sweethome” som är en toppenbra stor låda med
öppningsbart tak. Finns en variant som sätts utanför
buren och en som sätts innanför. Håller råttorna
varma och goa i buren. Dessutom perfekt för
råtthona med ungar.
 
 
 
IKEAKUL

På IKEA finns en uppsjö av roliga tillbehör för barn som vi råttägare
ofta använder till råttor! Ett exempel är Ikeas Minifångst. En rolig pryl
som man både kan klättra på och sova i för 9 kronor!
Bara att gå in på barnavdelningen och kika så ska du se att du hittar
massvis med fina grejer som passar till råttor!

FLER SAKER?
Egentligen är det bara fantasin som sätter stop för vad du kan stoppa in i
buren. Du kan ta en gammal äggkartong och stoppa i lite nötter i t.ex. så
har de något att göra ett tag. Kattbollar i plast är också toppen leksaker
som man kan fylla godis i. Variera gärna sakerna i buren och ge dem blandade saker att göra. Tänk 
på att inte stoppa in något som är giftigt eller som råttorna kan skada sig på.
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