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ER DET EN HUSMÅR ELLER HAR
DU ROTTER PÅ LOFTET?
Man ser normalt ikke meget til sine husmårer. De kommer først frem om natten
for at jage og vender tilbage, før man står op. Det første, man bliver opmærksom
på, vil næsten altid være larmen, når måren tumler sig på loftet. En mår gnaver
imidlertid ikke i træværk og lignende, og hører man derfor gnavelyde fra loftet,
drejer det sig uden tvivl om mus eller rotter.
EKSKREMENTER
Et sikkert tegn på mårens tilstedeværelse
vil være dens ekskrementer. De er
normalt 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke,
og som regel er de snoede og trukket ud
i en spids. Indholdet består af hår, fjer
og knoglerester. Husmårens ekskrementer lugter stærkt, og den bruger
ofte særlige latrinpladser, hvor der kan
ligge store mængder ekskrementer.

FODSPOR
Husmårens fodspor er aflangt. Der er
som regel tydelig aftryk af kløerne, og
et mårspor kan altså let skelnes fra det
runde spor af en tamkat.
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Husmårens forfodsspor er på nogenlunde fast bund ca. 3,5 cm langt og ca.
3,2 cm bredt. Bagfodssporet er ca. 4
cm langt og 3 cm bredt. Skridtlængden
er som regel forholdsvis lille. Spring
er langt den mest fortrukne gangart,
som mårerne benytter under de fleste
forhold, om end de til tider bevæger
sig i gang eller trav og her ofte sætter
bagfoden i forfodssporet.
ROTTER PÅ LOFTET
Lyden fra en rotte bliver ikke så
sjældent forvekslet med støjen fra en
husmår. Hører man gnavelyde, er det
uden tvivl rotter, som er på spil. Kan
man ikke finde ekskrementer eller andet, som afslører dyrets art, kan man
eventuelt drysse mel på et område og
se efter fodspor i det. Gnavspor i gulerødder eller i en skive margarine, som
lægges ud på loftet, vil også kunne vise,
hvad det drejer sig om.
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SÅDAN KAN DU SE FORSKEL PÅ
MUS OG ROTTER
SKOVMUS
Kropslængde ca. 8 – 10 cm, halen ligeså
lang. Vægt: 15 – 25 g. Skovmusen minder
om halsbåndsmusen, men er ikke så stor,
og har ikke det brune bånd på halsen.
HALSBÅNDSMUS
(SPRINGMUS)
Kropslængde
ca. 9 – 13 cm, halen en lille smule
længere end kroppen. Vægt: 25 – 50 g.
Halsbåndsmusen har et brunt bælte
eller plet på halsen. Stor farveforskel
mellem ryg og bugside. En stor mus
med spinkle lemmer og store øjne og
ører. Halsbåndsmusen forveksles ofte
med rotteunger.
BRUN ROTTE
Kropslængde ca. 21 – 29 cm, halelængde
ca. 17 – 23 cm. Vægt: 200 – 450 g. Lille
farveforskel mellem ryg og bug. Tofarvet hale: (sort overside/lysere underside). Snudepartiet er mere stumpt end
hos musene, der har spidse snuder.
Rotteunger har mindre ører, større
hoved og kraftigere lemmer end museunger (Se skitse på næste side).
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HUSMUS
Kropslængde ca. 7 – 10 cm, halen ligeså
lang. Vægt: 12 – 24 g. Husmusen er ens
farvet brun/grå, og har ikke den samme
udtalte farveforskel mellem bug og ryg
side som skov- og halsbåndsmusen.
MARKMUS
Kropslængde ca. 9½ – 12 cm,
halelængde ca. 3 – 4½ cm. Vægt
op til 45 g. De små ører og den meget
korte hale er de vigtigste kendetegn
hos markmusen, der kan være et alvorligt skadedyr i skov- og agerbruget.
MOSEGRIS
(“VANDROTTE”)
Kropslængde ca. 12 – 20 cm,
halelængde ca. 8 – 12 cm.
Vægt: 100 – 275 g. Mosegrisen med
tilnavnet ”Vandrotte” er ikke en rotte,
men en studsmus tæt beslægtet med
den noget mindre markmus. Kendes
fra den brune rotte ved de korte ben,
små øjne og små ører, der næsten er
skjult i pelsen. Er et skadedyr i skov
bruget, hvor den begnaver bark og
rødder. Laver muldskud og kan være til
stor gene i haver, hvor den spiser rod
frugter og blomsterløg.
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FORSKEL PÅ MUS OG ROTTER
HUSMUS

BRUN ROTTE

STØRRELSESFORSKEL

FODSPOR

HUSMUS
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BRUN ROTTE
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