
Bottenströer

Vilka bottenströer är lämpliga i buren?

KUTTERSPÅN – Nej

Vanligt kutterspån från t.ex. Ica eller djuraffären är gjort på barrträd vilket innehåller det cancerogena 

ämnet terpentin. Det kan alltså vara en bidragande faktor till tidig utveckling av tumörer hos råttor så därför 

undviker man det. Det finns också misstankar om att terpentinet retar råttornas känsliga lungor. Det är väldigt 

dammigt så även dammet retar råttornas nos och ögon. Som att bo i träslöjdslokalen hela dagen, i resten av sitt liv!

Så därför rekommenderas inte vanligt kutterspån.

TOA-LÄTT-Enbart i Toalådan

Jag förstår faktiskt inte att så mångarekomenderar Toa-lätt! Det är ju så hårt att gå på, vilket ökar

risken för bumblefoot!

Okej, i bajslådorna, men inte i hela buren. Kör tidningspapper på botten då, tycker jag och

eventuellt nå gamla tygtrasor och så kör du toalätt i bajslådan.

KATTSAND- Enbart i Toalådan

Kattsand dammar något aldeles otroligt och är dessutom uttorkande för råttornas små tassar. I

Toalådan funkar det däremot bra!

ASPSPÅN- Ja!

Aspspån är det bästa bottenströt jag har provat. Det är blåst så det dammar inte,

snyggt, luktar gott och suger upp kiss bra. Aspspån är gjort på lövträd så det

innehåller inte heller terpentin. Dock är det väldigt dyrt. FAST med tanke på att

det är pressat och väldigt drygt kanske det trots allt inte är så dyrt? Man borde

jämföra förbrukningen med en påse Alflis eller liknande och kolla!

Aspspån, ett toppenströ!

ALFLIS- Ja!

Det är hårda små flisbitar av asp eller t.ex. al. Jättebra material som inte fastnar i alla filtar

och grejer. Dammar inte. suger dock inte upp lika bra som Aspspån.

Nickos Alspån, egentligen ett Alflis

HAMPASTRÖ – Ja!

Jättebra strö som dessutom finns jättebilligt på bal på Granngården.

CAREFRESH – Ja!

Det är mjukt och suger upp otroligt bra. Helt luktfritt, det luktar absolut inte

som Toa-Lätt. Flyger inte runt som spån heller.

Den enda dåliga nyheten är att den där påsen är sjukt liten. Räcker till att fylla

en burbotten bara på min 90×60-botten. Det är oförsvarbart dyrt att köra på

Carefresh, helt enkelt.

Jag använder det dock i transportburarna eftersom det suger upp så bra och

dessutom är så mjukt och odammigt.

Om det var lite billigare hade jag nog kört det tillsammans med aspspån, körde

den kombon en sväng och det blev väldigt bra.



• Det man alltid ska tänka på med strö är att om man har toalåda ska man aldrig ha samma material i toalådan 

som i resten av buren.

Författare: Sara Östlund


	Bottenströer

