
Könsbestämma

Har du problem att klura ut vilka kön du fått i din kull? Eller har du köpt en råtta och osäker på 
om det verkligen var en hona eller hane?. Här är lite hjälp för hur du kan kolla vilket kön råttan 
har. Bilderna är klickbara om du vill se dem i ett större format.

Det finns olika sätt att hålla i en råtta för att kolla könet på både äldre som yngre. Tänk på att aldrig lyfta den i 

svansen eller i nackskinnet, vilket både kan skada och ge onödigt obehag.

Sättet jag använder mig av är att ta ett tag runt ryggen med ena handen, lägger tummen över bröstet för att få ett 

stabilt och tryggt grepp. Ger mig en fri hand över att stödja bakdelen eller kolla könet. Den modellen funger på 

alla åldrar, även sprattliga råttor. Vrider sig råttan och tycker det är obehagligt. Försök håll kvar handen runt 

ryggen, men håll den mot dig så benen får stöd. Det kan hjälpa att lugna råttan så mycket att man hinner kolla 

könet.

Vänd råttan upp och ned, går även ibland att hålla råttan högt upp och kika under ifrån. Vad du ska titta efter är 

mellan rummet mellan öppningarna för att avgöra vilket kön den har.

Nyfödda / Yngre råttungar.

Hanar har två öppningar som är placerade längre isär. Ser man närmare så ser man att öppningen närmast magen, 

står upp lite. Yngre hanar kan även ha lite mörknad där pungen kommer utvecklas, dock är det inget som syns på 

alla.

Honor har två hål som sitter mer tätt ihop.

Ska man bestämma könen hos en kull, är det oftast enklast att plocka upp och jämnföra olika ungar. Då brukar 

man kunna se ett mönster på vad som kan vara hone och hane. Håller man upp vad man tror är en hona, bredvid 

vad man tror är en hane. Så ser man tydligt en skillnad på mellanrumen av öppningarna.
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Könen utvecklas under tiden råttorna växer. När honorna närmar sig 10-14 dagars ålder. Så kan man se tydliga 

hudfläckar på magen, dessa är påbörjade bröst. Vilket hanar inte ska ha. Dessa bröst kan man sedan se på honorna 

livet ut. Många äldre honor kan dölja dom väl med hår. När honan har en kull så blir dessa mjölkfyllda och mer 

synliga.

När hanen är runt 4 veckor så har pungen uvecklats och ska tydligt synas. Observera dock att hanar kan vara fula 

och dra upp pungen i en hålighet ovan. Detta kan göra att man misstar en hane för en hona vid denna ålder och 

blir lite förvirrad om man sett rätt.

Man kan även tänka på att honor kan se lite svullna ut och förbrylla. Är detta verkligen en hona?. Svullnaden kan 

komma och gå, oftast är det bara lite bajs samling som är på väg ut, kan även vara brunst. Vid osäkerhet kan man 

vänta av en stund eller någon dag och kolla igen.
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Tips: Honor kan bli dräktiga redan vid 5 veckors ålder, men mer normalt är efter 6 veckor. Medans hanarna inte är

fertila innan tidigast 5-6 veckors ålder. Därför bör man separera könen när ungarna är runt 4-5 veckor. Honor 

brukar vara i brunst under ca 24 timmar var 3-5 dag när hon nått könsmognad.
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