Pasningsvejledning – Mus

1. Art
Mus; Mus musculus, bliver ca.15-20 cm lang inkl. halen med en voksenvægt på 40-70g, hvor hannen typisk
er størst.
2. Forventet levealder
Mus lever typisk 1-1½ år.
3. Anbefalet burstørrelse og indretning
Der findes mange forskellige bure, som mus kan holdes i. Mus bør som minimum have et bur med målene
60*30*30 cm. 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 og lignende.
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, som er let at
vaske rent.
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 hensyn til bundstrøelse er mus ikke sarte, så længe man vælger bundstrøelse, der ikke støver meget,
og som man skifter jævnligt. Dog er høvlspåner 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.
4. Særlige pasningsbehov herunder krav til temperatur
Dagligt skal vand og mad tjekkes og at musen er sund og rask uden tegn på sygdom.
Buret skal rengøres efter behov. Sørg for at give dem så støvfrit bundlag som muligt.
Mus skal bo ved stuetemperatur.
5. Stimulering og motion
De fleste mus sætter pris på, at komme ud af buret nu og da og løbe lidt rundt. Nogle har dem i en sofa
eller i en løbegård med huler, rør, klatretårne og andre aktiviteter. Mange mus kan lære agility og dette er
en sund form for motion for mus. Man skal naturligvis sørge for, at den ikke kan slippe ind i små sprækker
og rum, hvor man ikke kan få fat i den igen, samt den ikke kan komme til ledninger og giftige ting.

6. Foder
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, Rat Vital, LUX Gnaverpiller, Versela Lager Rat & Mouse
Complete og Mr. Johnsons Advanced. Dog kan svinepillerne Socobs også bruges med god samvittighed.
Som supplement kan man give forskellige slags kornblandinger, gnaverblandinger, protein og grønsager.
Grovguf, Minimix, Mr. Johnson’s, forskellige tørrede urter/flage, Korn Kræs, Hundekiks, Gnaverkiks*, Protein
Nuggets, melorme og tørrede flodrejer er alt sammen gode snacks til mus.
7. 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. 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.
8. Formering
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.
Læs hele avlsvejledningen på www.musgerbil.dk
9. Helbred
Den sunde mus er livlig, aktiv og nysgerrig. Den har blanke, men ikke våde øjne, der er fri pus. Den har en
ren, sundt udseende pels, som er blød og blank. Den er ren rundt om næse, øjne og
kønsdele/endetarmsåbning. Halen skal være tyk og fri af sår.
Det hyppigste helbredsproblem er luftvejsinfektion. Mus kan have sarte luftveje, hvorfor man skal sørge
for, at de aldrig får træk og ikke går i bundlag, der støver og har ammoniakdampe. Luftvejsinfektion kan
behandles, hvis man er heldig. Dette kræver dyrlægekonsultation.
Blodmider og lus kan de også få. Det ses som små dyr i pelsen. Dette behandles let med Frontline vet spray.
Skab ses ved små sår på fx ører og hale. Dette behandles med Stronghold og kræver dyrlægekonsultation.
Ellers er det almindelige ting som fx knuder, svulster og cancer, som mus kan få. Dette er dog ikke normalt i
sunde linjer

Denne pasningsvejledning er udarbejdet af foreningen Dansk Mus & Gerbil til brug for udlevering af generel
information i dyrehandlere. For yderligere information anbefaler vi at gå på www.musgerbil.dk

