
Pasningsvejledning

9 gode råd hvis du overvejer at anskaffe dig en rotte.

1: Rotter har brug for en ven. Hav altid mindst 2 rotter af samme køn.
2: Rotter er IKKE altædene. Køb foderblandinger specifikt til rotter. Giv grønt flere gange om ugen.
3: Høvlspåner/savsmuld er ikke godt som bundstrø. Led efter strø der ikke er baseret på fyrretræ.
4: Rotter kan ikke svede eller kaste op. Undgå derfor at give dem salt og krydderier.
5: Rotter er gode til at klatre og elsker det. Høje bure er altid en god ide. Akvarier kan ikke anbefales.
6: Rotter drikker meget lidt. Skift vand tit. Brug drikkeflasker, så der ikke kommer snavs i vandet.
7: Rotter har brug for mere plads end man tror. Tjek hvor stort bur dine rotter har brug for her: 
http://www.rattycorner.com/odds/calc.shtml
8: Køb dine rotter hos private ansvarlige avlere. Undersøg markedet. Køb ikke i dyrehandlere.
9: Er rotten syg, så tag til dyrlægen.

Hvorfor?

1: Rotter har brug for en ven. Hav altid mindst 2 rotter af samme køn.
Rotter i flokdyr i naturen. Tamrotters sociale behov kan ikke dækkes af kun at have menneskekontakt. Det er en myte 
at rotten bliver mindre tam hvis man har en ven til den. Faktisk er det modsatte tit tilfældet, da de giver hinanden 
mod til mere.

2: Rotter er IKKE altædene. Køb foderblandinger specifikt til rotter. Giv grønt flere gange om ugen.
Bare fordi rotter "kan" spise alt, betyder det ikke, at det er alt der er godt for dem. Vil du have et sundt kæledyr, så 
sørg for at kosten er i orden. De fleste foderblandinger til rotter imødekommer deres behov udemærket, hvis man 
husker at give grønt ved siden af. Velegnet grønt kan være: Agurker, gulerødder, ærter, broccoli, blomkål, tomater og 
mælkebøtter. Lidt proteintilskud er også godt. Gode ting at give kan være: Rejer, katte-/hundemad, kogt kylling, 
knogler fra tilberedt kød, hundekiks og kogte æg (hvis de gives i skallen kan dette også være god underholdning for 
rotterne).

3: Høvlspåner/savsmuld er ikke godt som bundstrø. Led efter strø der ikke er baseret på fyrretræ.
Høvlspåner og smuld lavet af fyrretræ afgiver nogle giftstoffer (phenoler), som kan give luftvejsproblemer for rottene, 
hvis det bruges over en længere periode. 

4: Rotter kan ikke svede eller kaste op. Undgå derfor at give dem salt og krydderier.

5: Rotter er gode til at klatre og elsker det. Høje bure er altid en god ide. Akvarier kan ikke anbefales.
Akvarier giver for det første meget begrænsede klatremuligheder. Desuden er det meget svært at sørge for ordentlig 
udluftning i et akvarie, selvom der er net over toppen. Der samles nemt kondensvand og ammoniak, som får 
bundstrøet til at rådne. Derudover så er de fleste akvarier for små til rotter.
Bure til fugle er sjovt nok tit lige det rigtige til rotter. De kan indrettes med masser af hylder og tilbehør, så rotterne 
rigtig kan klatre rundt. Ellers kan ilderbure, og de få rottebure der findes, stærkt anbefales.

6: Rotter drikker meget lidt. Skift vand tit. Brug drikkeflasker, så der ikke kommer snavs i vandet.
Og sørg så vidt muligt for at sætte flasken på ydersiden af buret, da rotter gerne gnaver i den slags.

7: Rotter har brug for mere plads end man tror. Tjek hvor stort bur dine rotter har brug for her: 
http://www.rattycorner.com/odds/calc.shtml Husk at sætte målene ind i centimeter. ;o)
De bure man kan købe til rotter har oftest kun plads til få rotter. Har du mere end et par stykker kan det klart 
anbefales at undersøge nærmere om dine rotter har plads nok.

8: Køb dine rotter hos private ansvarlige avlere. Undersøg markedet. Køb ikke i dyrehandlere.
Dyrehandlere anser generelt rotter som foderdyr, og der er langt imellem dyrehandlere der sælger sunde og tamme 
rotter. Risikoen for at få en syg eller drægtig rotte med hjem er meget stor.

9 : Er rotten syg, så tag til dyrlægen.
Dette lyder måske som logik for perlehøns, men det er det ikke for alle. Så jeg beder indtrængende:TAG TIL 
DYRLÆGEN HVIS DIN ROTTE ER SYG.Den pris det koster er det hele værd, i forhold til hvad rotterne kan give af 
kærlighed og selskab.
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