
OPDRÆT 
Opdræt gøres ofte ved, at man sætter en avlsklar hun i hannens bur. Hunnen vil være 
i brunst i løbet af få dage og hannen parre hende. Når hunnen er synligt drægtig 
tages hun fra i eget bur, da hannen ellers vil parre hende kort efter fødslen. 
Holder man flere hunner sammen med en han, skal man forvente mange unger, da 
hannen umiddelbart efter fødslen vil parre hende igen - og der efter 3 uger kommer 
et nyt kuld. 
Det anbefales derfor ikke at holde hunner med han konstant, da hunnerne derved vil 
blive slidt af de mange kuld. Unger skal fravænnes i 4 ugers alderen. 
 
Mus kommer i mange farver - de fleste kan ses på vores hjemmeside. 

Læs hele avlsvejledningen på www.musgerbil.dk 

 

 PASNINGSBEHOV 

… GANSKE KORT 

En del af den daglige pasning for mus er frisk, rent vand og mad. 

Vandet gives bedst i en egnet vandflaske, som mus er gode til at bruge. 

Foder kan enten være en egnet gnaverblanding til mus, men det anbefales dog at 

benytte foder i pilleform for at sikre, at musene får den korrekte ernæring. 

Daglig håndtering af musene kan gøre dem utrolig tamme, og dette bør være en del 

af det daglige ritual. 

Rengøring er efter behov, men man skal regne med 1-2 gange om ugen afhængig af 

burstørrelse, bundstrøelse og antal af mus i buret. 

Mus er både aktive om dagen og natten, og er derfor et underholdende lille kæledyr, 

som også er vågen når du er.   

Det er et hyggeligt familiekæledyr, som nemt passer ind i en travl hverdag.  

Læs mere om mus som kæledyr på www.musgerbil.dk  

 

MUS 
… SOM KÆLEDYR  

En pasningsvejledning til dig som er nysgerrig på, 

hvad mus er for en størrelse og hvad den kræver. 

Korte facts 

Latinske navn: Mus musculus 

Orden: Rodentia 

Slægt: Mus 

Familie: Muridae 

Oprindelsesland: Menes at stamme fra Asien 

Gennemsnits alder: 1-1½ år. 

Kønsmoden: 4-5 ugers alderen 

Gennemsnits kuldstørrelse: 8-16 unger 

Læs mere på: www.musgerbil.dk 
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FODRING 
I naturen vil mus ofte leve af korn, insekter og grønt. 

Det er derfor vigtigt at give dem det bedste foder for at holde dyrene sunde. 

Gode og egnede foderpiller til mus er Altromin, Socobs og Rat Vital. 

Som supplement kan man give forskellige slags kornblandinger, gnaverblandinger, 

protein og grønsager. 

Forskellige parakitblandinger, Mr. Johnson’s, forskellige tørrede urter/flager, korn 

blandinger, Hundekiks, Gnaverkiks, protein nuggets, melorme og flodrejer er alt 

sammen gode snacks til mus. 

 

 

HÅNDTERING & MOTION 
Mus kan være et hurtigt lille dyr. De unge hopper rundt og har sjældent meget tid til 

at sidde stille. Når de bliver ældre kan de blive håndvandt og meget tamme.  

Mus er af natur nysgerrige dyr. Køber man ved en opdrætter, vil man ofte opleve, at 

der i forvejen er arbejdet med temperamentet. Når man får sine nye kæledyr hjem, 

kan man med fordel sætte hånden i buret med lidt godbidder på og lade musene selv 

undersøge hånden. 

Skal man have en mus ud, som ikke selv kravler op på hånden, kan man tage den ved 

haleroden med den ene hånd og huske at støtte under dyret med den anden. Men 

det er meget vigtigt, at man tager ved haleroden og ikke længere ude, da halen er en 

forlængelse af rygraden.  

 

BUR & INDRETNING 
Et akvarium eller gnaverbure med max 1 cm tremmemellemrum (gerne mindre) 

anbefales.  

Mus elsker at klatre. Det er vigtigt at give dem muligheden for at bruge deres 

kroppe. Dette kan gøres via grene, platforme, legetøj, hængekøjer osv. 

Mus er som udgangspunkt ikke destruktive, hvis de aktiveres, og de kan derfor godt 

holdes i plastikbure. 

Deres urin kan lugte meget skarp, hvorfor man med fordel kan vælge burtilbehør af 

plastik.  

Et løbehjul er en super god måde at aktivere mus på. Det er en god idé at vælge et 

hjul i plastik som fx Flying Saucer eller Running Disc. 

Med bundstrøelse er mus ikke sarte, så længe man vælger bundstrøelse, der ikke 

støver meget, og som man skifter jævnligt.  Dog er savsmuld ikke at foretrække, da 

det netop støver meget. 

Mus elsker redemateriale. Her kan man med fordel bruge avisstrimler, strimler af 

toiletapir, Hide’n Seek redemateriale eller Softpaper Woolstrimler. 

 

ADFÆRD & SOCIALE BEHOV 
Mus er som udgangspunkt flokdyr. I naturen lever de gerne i små familiegrupper. 

Man kan med fordel holde flere hunner sammen, men desværre er hanner meget 

territoriale, og det er ofte svært at holde flere hanner sammen i flok.  

Ønsker man at gøre dette, skal man konstant være opmærksom på, at ingen slås og 

at alle trives. Ønsker man en enkelt mus, kan dette med fordel være en han. 

Holder man flere hunner sammen med en han, skal man forvente mange unger – 

hunnen vil være i løbetid umiddelbart efter fødslen, hvorfor hannen igen vil parre 

hende, og der efter 3 uger kommer et nyt kuld. 

Det anbefales derfor ikke at holde hunner med han konstant, da hunnerne derved 

vil ende som fødemaskiner, som slides op. 

 

 


