SVEMUS FAQ
VANLIGA FRÅGOR OM MÖSS!
Här finns svaren på många av de vanligaste frågorna som man ställer sig som
nybliven musägare!
Har du någon fråga, kolla först igenom SVEMUS FAQ. Hittar du inget lämpligt svar på
det du vill veta, så skriv ett mail med din fråga till SVEMUS. Du hittar aktuell email på
hemsidan.

ALLMÄNT
Kan man ha möss och katt samtidigt?
Man kan ha katt och mus samtidigt, men när man inte är hemma så är det bra att
kunna stänga in mössen så att inte katten hittar på något, för det kommer den med
största trolighet att göra förr eller senare. Man får också se till att katten inte stressar
mössen genom att ständigt vaka över dem eller liknande.
Min zooaffär säljer dansmöss? Vad är det?
Det är väldigt vanligt att tammöss felaktigt kallas dansmöss. En dansmus har ett
medfött ärftligt fel på balanssinnet vilket yttrar sig i att den står och gungar eller
springer runt i cirklar. En liknande sjukdom finns hos människor och kallas då
Huntingtons sjukdom. Några dansmöss bör det alltså rimligen inte finnas på några
zooaffärer i Sverige.
Kan man ha musen i koppel?
Möss har en kropp som är anpassad för att kunna klämma sig igenom små hål. Där
skallen går igenom går oftast också hela kroppen igenom. Att använda koppel kan
alltså bli väldigt svårt, men kanske gå, under förutsättning att musen är under ständig
övervakning. Att rekommendera är däremot en rymningssäker bur, med gallerbotten,
som du kan använda utomhus under varma sommardagar. Se dock till att inte något
rovdjur kan komma åt dem, att de inte står i direkt solljus utan skugga samt att de
inte blir för kalla.
Har ni någon information om afrikansk minimus?
Vi har på Svemus ingen sådan information idag, men om du söker i någon sökmotor
så kan du hitta information. Sök på "African Pygmy Mouse" eller det latinska namnet
"Mus minutoides".
Kan man ha möss utomhus?
Nej, det är troligtvis inte att rekommendera då möss är känsliga för fukt och drag.
Vad är det för skillnad på en svensk-typad och en engelsk-typad mus?
Engelsktypade möss är oftast större, längre i kroppen och smäckrare. De har längre
svans och större öron.
Den svensktypade musen är mindre och mer kompakt i kroppen. Den har kortare
svans och mindre öron och påminner mer om den vilda husmusen.

Korsad typ förekommer när man har parat engelsktypad och svensktypad mus. De
med korsad typ är fortfarande mer kompakta i kroppen men med längre svans och
något större öron är svensktypade möss.
Vad har min mus för färg?
Det kan vara svårt att avgöra vilken färg en mus har bara genom att titta på en bild.
Det lättaste är att du kikar igenom Svemus standard, där det finns bildexempel på de
vanligaste färgerna.
Är möss allergi- och astmaframkallande?
Det är svårt att säga om just du kommer att reagera på möss. Man kan vara allergisk
mot salivet, mjället i håren, lukten, burströet, bomaterialet etc.
Det man kan göra är att pröva att låna ett djur för en tid och se vad som händer, då
kan man alltid lämna tillbaka om allergi uppstår.

ATT KÖPA MUS
Hur mycket kostar det att ha en mus?
Kostnaden beror helt på vad du väljer för mat och spån m.m. men har du t.ex. två
möss så lär inte kostnaden överstiga ett par hundralappar i månaden. Du bör dock
räkna med att musen kan bli sjuk, och det är därför bra att ha lite extra pengar
sparade för vård eller eventuell avlivning. Att gå till veterinären kostar vanligtvis i alla
fall minst 300 kr.
Hur mycket skötsel kräver en mus?
Mössen behöver ses till 1-2 ggr om dagen, t.ex. morgon och kväll. Då matar man dem
och byter vatten. Möss skall ha fri tillgång till mat och vatten. Buren bör städas
ungefär 1 gång i veckan. Detta är grundläggande skötsel som alla möss ovillkorligen
skall ha. Utöver det så behöver dom aktiveras, genom att man bygger leksaker åt
dem eller har dem ute så att de får springa. Man kan t.ex. bygga tunnlar med
toapappersrullar eller hängmattor av en tygbit.
Kan man köpa mus i zoo-affär?
Fördelen med att köpa mus från en uppfödare är att man har större chans att få en
frisk och trevlig mus eftersom att uppfödarna lägger ned mycket tid på att välja ut rätt
föräldrar och sköta mössen på ett bra sätt. Det går dock att även hitta zoo-affärer
som tar bra hand om sina möss. Var dock vaksam på om affären har honor och hanar
särade, så att du inte kommer hem med en gravid hona. Kontrollera mössen så gott
du kan. Ser de tuffsiga eller taniga ut? Har de småsår eller andra skador? Är pälsen
slät och glansig, eller är den tuffsig och matt?

BUR OCH BO
Jag fick en kull av min hona och en av de ungarna verar inte vara helt normal
helt enkelt. Hon är totalt rymningsbenägen! Men sen så fixade jag en
rymningssäker bur men fortfarande idag så är hon den enda som klättrar i

taket och lämnar man luckan öppen och sätter sig bredvis då är hon framme
där efter 10 minuter och försöker sticka. Jag kan inte förstå varför hon så
gärna vill rymma, hon har ju en stor bur och hon blir inte moobbad av sin
syster elelr mamma. Hon verkar bara vara helkonstig...
Jag har en muspojke som haft sådana tendenser sedan han var mycket liten. När han
var ungefär tre veckor så smet han för första gången och klättrade upp i bokhyllan till
andra våningen! En riktig smitare med andra ord. Nu när han blivit äldre har han blivit
mer stressad tycker jag, och gnager på gallret om jag inte lägger för det. Jag hade
honom mycket ute förut, och först tyckte jag att det blev bättre av det. Men efter ett
tag så blev det bara värre igen, och då började jag ta upp honom mer sällan. Han
verkade må sämre av att jag höll på med honom ofta. Jag vet inte vad jag kan ge för
tips annat än att försöka hitta sådant som musen gillar. Gillar hon att klättra så fixa så
att hon har mycket att klättra i. Kanske en hög bur är bättre än en låg. Men det är
svårt. Min pojke är inte helt okej vad jag än gör verkar det som, men han blir bättre
när jag låter honom vara ifred och fixar mer leksaker till honom istället. Lycka till!
Jag har hört från flera att möss rymmer. Jag hade en mus som var expert på att
rymma, och han var svår att hitta. En gång fann jag honom inuti sladdvindan till
dammsugaren, jag fick sedan tag i en rymningssäker bur. Senare har jag suttit vid
matbordet och sett något rödbrunt svischa förbi på golvet, givetvis en av mina möss.
Det är inte bara i köket jag hittat dom när dom har rymt, utan även i vardagsrummet,
hallen och toaletten. En morgon hittade jag fjärrkontrollen till videon, där hade någon
varit och gnagt på knapparna, en annan morgon var det fjärren till tvn som hade blivit
attackerad under natten. En morgon vaknade av att det var någon som bet mig i örat,
gissa vad det var, jo en av mina kära rymlingar.
Nu har vi här hemma endast ”rymningssäkra burar” d.v.s. ingen har rymt den senaste
tiden ur någon bur. Så om jag får gissa så tror jag att rymningar är vanliga bland våra
kära möss.
Hur sätter man samman flera möss som inte känner varandra i samma bur?
Min bur är 52*37*35cm (två våningar).
Mushanar kan leva ihop ibland, det beror på personlighet och miljö. Min erfarenhet
säger att du inte alls ska försöka sätta ihop din hane med en annan. Utgången kan bli
dödlig. Visst finns det hanar som kan gå ihop men då har de gjort det sedan de var
bebisar (kullsyskon) alternativt en far med sin son sedan den föddes.
Om du ändå väljer att pröva så bör du nog ta till duktigt med trick för att de skall
lukta "likadant". En mus har sin släktlukt, sin familjelukt och sin individlukt där även
rang och kön är inräknade. Du kan ju inte påverka dessa faktorer.... Men du kan t ex
shamponera bägge mössen med samma milda schampo innan du låter dem träffas på
en neutral plats som ett bord e dyl. Om de inte slåss kan du sätta dem i en liten pet
box för att i möjligaste mån få "samma" lukt låt dem gå där ganska många timmar
och se till så att de har tillgång till mat och vatten under tiden. Håll dem HELA TIDEN
under uppsikt! Om de skulle lägga sig och sova ihop så vänta tills de vaknat av sig
själva.
Om du bestämmer dig för att pröva med att flytta ihop dem i en bur, se till att städa
buren mycket noga, så att det inte finns några luktspår kvar. Se till att de har flera
bon, så att de inte behöver trängas. Sen är det bara att hoppas på det bästa. Om du
har tur kan de leva ihop hela sitt liv.
Skulle de börja bråka så är det bäst att dela på dem innan de skadar varandra. Smågnabb är okej, rangordningen måste avgöras, men blir det slagsmål eller den ena
jagar den andra runt runt eller någon sitter i ett hörn och piper skräckslaget så
förutsätter jag att du har ytteligare en bur att för all framtid ha den andra musen i.
Storleken på buren bör inte vara det avgörande i just det här fallet. Enligt

jordbruksverkets riktlinjer kan du nog ha fler möss i en bur av den storleken, men jag
skulle nog personligen inte ha mer än två.
Skulle du besluta dig för att inte skaffa fler hanar, så umgås med din hane istället och
låt honom ha fullgod sysselsättning med roliga grejer i buren, gärna sånt du skapat
själv.
Jag har köpt en vattenflaska men ser inte att mössen dricker från den. Hur
vet jag om den fungerar?
Försäkra dig om att vattenflaskan fungerar genom att dra den på ovansidan av din
hand efter att du fyllt den. Blir du då våt så fungerar kulan och mössen kan dricka.
Om den hänger eller sitter fast så att de når den så ska de utan problem hitta vattnet.
Ta bort vattenskålen men ha lite extra bevakning om du känner dig orolig. Det hörs
tydligt när de slickar på flaskan och du kan se luftbubblor som stiger upp inne i
flaskan.
Kan man ha akvarierötter till möss?
Det är säkert kul för mössen, men se till att tvätta dem noga innan du lägger in dem i
buren.
Kan hanmöss bo tillsammans?
Mushanar kan leva ihop ibland, det beror på personlighet och miljö. Se till att de har
en stor bur och flera bon, så att de inte behöver trängas. Sen är det bara att hoppas
på det bästa. Om du har tur kan de leva ihop hela sitt liv. Men skulle de börja bråka så
är det bäst att dela på dem innan de skadar varandra. Små-gnabb är okej,
rangordningen måste avgöras, men blir det slagsmål eller den ena jagar den andra
runt runt så har det gått över gränsen. Vill man vara säker på att inte behöva fler
burar är det bäst att skaffa två honor istället.
Skall man använda aspspån eller kutterspån?
Aspspån är dyrare och ibland svårt att få tag på om man bor på landsbygden. Det
brukar dock vara väldigt populärt, både av möss och ägare eftersom att det är kul att
böka i, dammar mindre än kutterspån och ger mindre lukt. Det finns dock även andra
alternativ, som papperspellets eller aspflis. Det bästa är att testa själv, och se vad
som passar dig och dina möss

MAT (UTFODRING)
Kan möss äta marsvinsfoder?
Det spelar ingen roll vad du använder för blandning bara du ser till att den innehåller
de fyra sädeslagen och inte för mycket av de feta fröerna (t.ex. sesamfrön och
solrosfrön) och varierar med lite annan mat vid sidan om. Marvinsblanding innehåller
normalt sett inget som är farligt för musen.

HÄLSA OCH BETEENDE
Det är så här att jag i förrgår köpte två underbart söta minimöss i en zoobutik i Kungsbacka.
Problemet med dessa är att de inte alls har varit hanterade. Nu undrar jag om ni erfarna
musägare skulle vilja ge mig lite tips om hur jag får dem tama.
Har de aldrig blivit hanterade så har du ett stort jobba framför dig. Att lägga handen i

buren i timmar tills de vågar klättra upp på dig är en bra grej. Låt de klättra in i en
burk eller toarulle och ta upp den, låt dem sedan självmant komma ut i din hand. Det
är vikitgt att de är de som bestämmer takten av lära kännandet, hur ivrig du än är
själv att få dem tama, så vinner du mer i längden på att vänta ut dem och att deras
rädsla för dig försvinner.
Hej, tack för dom tidigare svaren. Nu undrar jag en annan sak ska man bada möss eller
håller dom sig rena själva? och om man ska det hur gör man då? Tack på förhand
Hej Jenny
Det finns ingen anledning att bada en mus, den är suverän på att hålla sig ren själv.
Enda tillfället det kan behövas är vid ohyrebehandling och det är ju upprepade bad i
Cebacil i sådant fall och inte någon "skönhets/lukta gott bad".
/Görel (Smultronets)
Hur ung måste musen vara för att man ska kunna få den någolunda tam?
Då det gäller att få en mus tam så har åldern inte någon större betydelse. Det har
större betydelse vad djuret har för grundtemperament i arv från föräldrarna. En del
unga djur är mycket oroliga och sprättiga och lugnar ner sig då de blivit tre fyra
månader - oberoende av hur mycket man håller på med dem. Uppfödare brukar dock
börja hantera ungarna så tidigt som möjligt för att de skall vara tama redan när de
säljs.
Ohyra?!
Jag har en hane på snart 2 år. Problemet är att han har massor med
sårskorpor på ryggen och han kliar sig jättemycket. Jag har inte sett nå ohyra
av nå slag eller så. Ser man sånt på möss? Eller kan det vara av kutterspånet
som han har fått irritationer? Vad kan det vara för något? Om det är ohyra
vad ska man köpa för medel/shampo i så fall. Finns det något receptfritt?
Visst kan det vara ohyra din hane har..... Självklart är det så att du ska ta honom till
en veterinär för att få hjälp, då kan du få veta vad han har, få medicin mot det och
därmed slipper han klia sig och lida mer av det. Att själv experimentera med olika
stordjurspreparat tycker jag är mycket olämpligt- det hjälper dessutom inte din mus.
Han är ju ett älskat husdjur och ska tas om hand som ett sådant.
(Även om alla veterinärer inte kan allt om möss, så kan alla veterinärer mycket mer
än vi andra, icke veterinärutbildade)
På medlemssidorna tror jag det ligger information om av svemusare rekomenderade
veterinärer i landet - titta in där.
Lycka till /Görel
Jag tror att mina möss är sjuka.
Dom nyser hela tiden. Ena musen sitter barar still och rycker ibland. För ungefär en månad
sen så dog en mus i flocken, kanske hade den nån sjukdom som har smittat dom andra?
För att kunna ge behandlingsråd krävs veterinärutbildning och undersökning. Den
enda som kan svara på vad det är för fel på dina möss är en veterinär. Svemus kan
tyvärr bara ge förebyggade råd (om skötsel, utfodring et.c.), inte diagnostisera
sjukdommar.
Jag köpte en mushane idag, men hans pung ser väldigt stor ut, är det något fel?
Musens pung kan vara stor, det är inget fel. Ser den däremot ojämn ut, eller får
konstig färg, så bör du kontakta en veterinär.

Blir musen rumsren, och kan man ha dem med sig ute?
De flesta möss blir inte rumsrena, även om det finns undantag. Att ha dem med sig på
stan eller så är nog inte heller att rekomendera eftersom att du omöjligen kan fånga
en mus som får lust att springa bort. Och att bli hemlös betyder för en tammus en
säker död.
Min mus bara sover! Vad är det för fel?
Om du just fått din mus så kan det hända att den bara är trött på grund av
miljöombytet. Möss är oftast nattaktiva, så det kan också hända att du ligger och
sover när din mus är som mest pigg. Är din mus däremot kall, uppburrad i pälsen, har
rinniga ögon, nyser/hostar/rosslar och varken äter eller dricker så är den sjuk - då
måste du snabbt ta den till en veterinär.
Min mus har fått ungar, och nu verkar det som hon fått fnatt! Burspånet bara flyger omkring!
En hona med ungar har mycket att göra, bland annat med att städa och boa. Att hon
är lite extra aktiv är inte något fel.
Mina möss har inga morrhår, varför då?
Morrhårsätning är en relativt vanligt förekommande beteendestörning hos möss. Det
kan bero på stress, t.ex. p.g.a för liten bur. Det kan dock också bero på
gruppdynamik, man kan få möss att sluta gnaga varandras morrhår genom att
omgruppera, d.v.s. dela upp mössen i flera burar. Tendens att bli morrhårsätare
verkar dessutom vara ärftligt. Mössens morrhår är viktiga för att de skall kunna
orientera sig, och därför kan det vara bra att försöka komma till rätta med problemet.
Min mus äter sitt bajs. Varför då?
Musen kan genom att äta sin avföring få i sig lite extra av sådant som den lider brist
på. Det kan alltså bero på att din mus saknar vissa vitaminer. En allsidig kost är det
viktigaste för att hålla musen frisk. Vid problem kan man få ge extra vitaminer.
Varför piskar min mus med svansen?
Det betyder att musen är arg, rädd, eller irriterad. Piskar musen mycket med svansen
och dessutom gnagar frenetiskt på burgallret kan det vara ett tecken på att den är
stressad. Musen kan bli stressad om den aldrig får vila, eller det motsatta, om den
aldrig har något att göra. Tar man väl hand om sin mus och den ändå verkar stressad
kan de bero på dåligt temperament som den ärvt av sina föräldrar. Sådana möss bör
man inte avla vidare på.
Min gamla mus har fått gråa ögon, varför då?
Det kan vara så att din mus har fått starr, men det kan också vara så olyckligt att den
har skadat ögat. Det är säkrast att kontakta en veterinär för att få svar.

AVEL
Jag skulle vilja ha tips på några bra hemsidor med bilder på olika färger och
typer på möss!
Finska Musklubben (engelskspråkig)
AFRMA, (Amerikansk förening, engelskspråkig)
Fancymice.info (engelskspråkig)
Ariamas genetiksida (Svensk sida med bra och pedagogiska bilder)
SVEMUS Standard

När jag räknade ungarna i min första kull några dagar efter att de fötts, var
de sju. Nu är de TRE! Vad har jag gjort för fel? Jag kanske har utfodrat för lite
eller för fel och de ätit upp ungarna? Eller är det för att hanen är kvar i
buren?
SV: Beklagar verkligen, men det är tyvärr sådant som kan hända i en muskull.....
Det kan bero på flera orsaker





Att honan har fått för lite näringsrik mat
Att något var fel på ungarna
Att något är fel på honan, t ex sjukdom som gör att hon inte klarar att föda upp
ungarna
Att honan är stressad eller otrygg och blivit störd

Hanen brukar inte vara ett störande moment, de brukar hjälpa till, inte ställa till
problem. Däremot kan du nog räkna med ytterligare en kull om tjugo dar...
Dräktiga och digivande honor behöver fri tillgång på foder. Gärna proteintillskott, t ex
kattorrfoder, rå köttfärs, lax eller dyligt. Variera kosten och se till att hon aldrig står
utan mat - hon behöver extra energi nu.
Nu har bebisarna kommit! Dom är ju pytte små. Jag har inte kollat hur många
dom är, tänk om dom blir ihjäl bitna. Kan jag kolla dom tror ni? Jag har ju
ingen anning om hur man gör.
SV: Hej och grattis till bebisarna. Om det är din första kull rekommenderar jag att du
väntar några dagar tills du tittar närmare. Se till att honan får ordentligt med mat
morgon och kväll. Ex ris, pasta, ärtor, majs, mild fullkorsvälling, majsvälling,
äppelgröt. Hon är behov av extra näring för att kunna föda upp sina små. Lycka till
Mvh Eva H
Det är första gången jag ska ha muskull, har ni några tips?
Se till att ge honan mycket och varierad mat. Extra ranson av kött och kalk så att
honan får mycket ork, inte äter upp ungarna samt ungarna blir starka och får bra
skelett.
Jag har flera honor i samma bur som skall få smått. Kan jag sära honorna så
jag vet vem som är mor till vem, och kan jag sedan sätta ihop honorna igen?
Det brukar gå bra med flera honor i samma bur fast en hona får en kull. Musen är ett
socialt djur (honor i vart fall) När flera honor bor tillsammans bruka de hjälpa
varandra med barnen. Vad som kan hända är att båda honorna får för sig att just hon
skall ta hand om ungarna själv. Vad som då händer är att bägge honorna börjar bära
barnen från sin konkurrents bo till sitt eget, och detta kan slita ut honorna samt leda
till slagsmål, om detta inträffar sära på honorna och ge barnen till den biologiska
modern.
Självklart är det en bra metod att sära på dem så att du vet vem som är mamma till
vilka ungar.
Hur gör man för att bli registrerad uppfödare?

Information om det kan du finna här
Kan man städa buren när musen har ungar?
Det beror på hur van din mus är vid din närvaro, och hur stressad hon verkar vara i
allmänhet. Det kan fungera, men säkrast är att lämna boet orört. Om ungarna är små
finns risken att hon känner sig störd och äter upp ungarna.
Skall man låta en dräktig hona gå med andra honor eller skall hon vara
ensam?
Om honorna har varit burkompisar under en längre tid så kommer de troligtvis att
hjälpas åt med ungarna. Det kan nog vara skönt för mamman att få lite hjälp. Har du
flera honor som är dräktiga kommer du dock inte kunna veta vilka ungar som tillhör
vilken hona när de nedkommit.
När skall man dela upp bebisarna efter kön?
Efter fyra, och före fem veckors ålder.
Kan jag sätta ihop en gammal hona med en hane utan att riskera att hon blir
gravid?
Det går inte att veta om mushonan fortfarande är fertil eller inte. Kullarna brukar inte
bli så stora när honan är gammal, men risken finns att honan inte klarar av
graviditeten eller födseln.
Min mus fick ungar, men sedan dog hon. Hur skall jag få ungarna att
överleva?
Det bästa är om du kan hitta en hona i närheten som fått ungar och fortfarande diar.
Det brukar gå bra att få en annan hona att adoptera ungar. I annat fall är det matning
som gäller, men hur väl man lyckas med det beror på ungarnas ålder. Ju äldre de är
desto större chans att man lyckas. Ungar som hunnit bli ett par veckor kan man först
mata med välling, och vid 3-4 veckor börja med barnmat. Ungarna behöver extra
värme som tillförs t.ex. med en värmedyna. Om de inte börjat dricka själva måste
man ge dem vatten med pipett.
Går det att se på mina tre veckor gamla ungar om det är honor eller hanar?
Håll två bebbar upp och ner i försiktigt i handen, honorna har kortare avstånd än
hanarna mellan anus och genitalier. Så fort du är säker på kön, t.ex. genom att du ser
att pungen börjat utvecklas bör du dela på ungarna så att de inte parar sig med
varandra eller med föräldrarna. Detta måste ske före 5 veckors ålder. I faktaböcker
om möss, som du kan köpa via Svemus, så finns det oftast beskrivande tecknigar som
är väldigt tydliga och bra.
Jag har satt ihop en hona och en hane, och när honan blev tjock flyttade jag
henne till en annan bur. Men det kom aldrig några ungar, varför?
Bland annat skulle det kunna bero på att
1. Antingen var din hona inte dräktig utan blev tjockare ett kort tag.

2. Hon kan ha varit skendräktig (ett "hormonellt beteende"), d.v.s. kroppen tror att
den är dräktig och honan blir tjock, vissa honor får t o m mjölk och då ser det ut som
om hon verkligen är dräktig, men när dagen för beräknad förlossning kommer så är
honan oftast lika smal igen.
3. Hon kan ha varit dräktig och sedan kan kroppen av någon anledning ha resorberat
fostren själv dvs en "tillbakabildning av fostren", fostren "försvinner i kroppen" som
tar hand om det. Även tidig eller sen abort av fostren kan ha skett utan att blodspår
behöver synas så tydligt i buren.
4. Hon kan ha varit dräktig och fött ungar utan att du sett något och sedan har hon
ätit upp dem av någon anledning. Det behöver inte finnas några spår av detta om
honan städat noga.
Så länge din mushona mår bra, så är det ingen risk att hon fått problem med
graviditeten. Skulle hon inte ha fått ut sina ungar så blir det problem och honan dör
oftast rätt snart om inte hjälp fås av veterinär. Oftast blir det tyvärr också
komplikationer trots veterinärhjälp.

ATT REGISTRERA
Jag vill bara registrera en mus, hur gör jag då?
Från och med 1 januari 2013 registreras alla möss digitalt. Det ingår i den vanliga
medlemsavgiften och är fritt att användas för alla fullbetalande medlemmar. Där kan
enstaka djur registreras eller hela kullar. Mer information på hemsidan om
registrering.

UTSTÄLLNING
Hur reser man med musen?
Möss kan resa med till utställningar eller på semester i en resebur. Man bör dock
tänka på att musen behöver vätska. Man kan t.ex. lägga gurka eller äpple i buren.
Hur får man tag på en utställningsmus, och vad kostar dom?
Kontakta någon av Svemus registrerade uppfödare! Mössen hos uppfödare brukar
kosta ca 100 kr.

