
ROTTENS
DET VAR

M I N  F Ø R S T E
U D S T I L L I N G
I denne artikel får vi Nanna

Andersens indtryk og oplevelse af
hendes første online udstilling.

Udgave 1 | April 2021

G E N E T I K :
T E R M I N O L O G I

I denne udgave ser vi på den
terminologi som benyttes af
opdrættere over hele verden.

S P O T L I G H T :
R E D  R U B Y
R A T T E R Y

I dette interview kommer vi tæt på
en af Danmarks nyere opdrættere,
Sabrine Nissen, som ejer Red Ruby

Rattery.



Det var rottens (online udgave)
Copyright 2021 © Den Danske Tamrotteforening
1. online udgave 2021

Forside: NørreNuttens Quagmire, ejet af Nanna
Marie Andersen
Artikel forfattere:
Malene Carlsen, Mataleto Rats
Nanna Marie Andersen, Igloo Rats
Camilla Bendix, Alenya Rattery

Kopiering af tekst og billeder til andet end
personligt brug må kun ske efter tilladelse fra
Den Danske Tamrotteforening.



Indholdsfortegnelse

01 Aktivitetskalender

02 Nyt fra DDTF

03 Kvartalet der gik

07 DIY: Hækl Rasmus Rotte

04 Udstillingsresultater

Artikel: Min første
udstilling05

14 Spotlight: Red Ruby Rattery

12 Genetik: Terminologi



Aktivitetskalender
April-Juni 2021

April

Facebook konkurrence

10.04.21 — Generalforsamling (via Zoom)

Maj

Facebook konkurrence

Bestyrelsesmøde

Juni

Facebook konkurrence

Du kan altid holde dig opdateret med Den Danske Tamrotte Forenings aktivitetskalender
på:

www.tamrotte.dk/aktivitetskalender-2021
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Den Danske 
Tamrotteforening

Foreningen er stiftet i december 2018
og har til formål at brede budskabet
omkring tamrottehold – både for
opdrættere og kæledyrsejere. Vi
afholder både fysiske og online
udstillinger, hvor man kan udstille sine
rotter og vinde lækre præmier.
Derudover afholder vi løbende små
konkurrencer på vores facebookside,
som alle kan deltage i. Når Covid-19
situationen er stabil, vil vi igen tage
rundt til forskellige dyrearrangementer
og besøge Maxi Zoo butikkerne, hvor I
kan møde os og høre mere om det at
have rotter.
På foreningens hjemmeside
www.tamrotte.dk findes der bl.a.
information omkring pasning af rotter
og hvilke behov, de har, samt en liste
over opdrættere i Danmark, hvor der er
særlig fokus på etik og opdræt med
omhu. For at komme på listen skal man 
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være medlem af Foreningen og opfylde
en række krav. Alle kan blive medlem af
foreningen uanset hvilket forhold, man
har til rotter. Vi ønsker at skabe en god
stemning og ikke mindst et godt
sammenhold med spændende og
hyggelige arrangementer. 
Som medlem får man rabat på
tilmeldinger af rotter til udstillinger
samt et abonnement på medlemsbladet
Det Var Rottens. Man kan være med til
at have indflydelse på DDTF’s fremtid
og har i øvrigt stemmeret til den årlige
generalforsamling, der bliver holdt
hvert år i april. Derudover er vi i gang
med at stable en database til
stambogsføring på benene, som man
som medlem også vil få adgang til.
Foreningen er under udvikling og vil
med tiden kunne tilbyde flere
spændende arrangementer og
medlemsgoder.

http://www.tamrotte.dk/


Årets første bestyrelsesmøde blev afholdt 24. januar 2021, hvor der bl.a. blev drøftet
aktivitetskalenderen for 2021. Referatet kan læses her: www.tamrotte.dk/referat-fra-
bestyrelsesmoede-24-01-2021/

Den 30. januar afholdte vi online udstilling for anden gang. Vi havde 9 udstillere med
tilsammen 24 tilmeldte rotter. Rotterne blev bedømt af Camilla Bendix Rasmussen
(Alenya) og Malene Carlsen (Mataleto Rats). Vinderne kan ses på næste side.

Februar stod i kærlighedens tegn og i den anledning blev der afholdt kærligheds-
konkurrence på foreningens Facebook gruppe, hvor man skulle indsende et billede,
der handlede om kærlighed. 
Vinderen af konkurrencen blev Stine Almind med billedet af rotten Loke som ses
nedenunder ved siden af præmien, som bestod af køjer, huler og legetøj i alle
afskygninger af kærlighed.

I Marts måned skulle der stemmes om nyt banner til forenings Facebook gruppe, og
vinderen blev Kristina Maria Róðá. Billedet ses desuden som banner på denne side.

Hold øje med Facebooksiden for fremtidige konkurrencer.

Kvartalet der gik
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Udstillings-
resultater
Onlineudstilling blev afholdt d. 30.
Januar 2021.

1. Plads

Alenya's Einstein
Ejer: Maria Elisabeth Abildstrøm Bøg

2. Plads

Igloo's Deadpool
Ejer: Nanna Marie Andersen

1. Dommers favorite

Igloo's Doctor Strange
Ejer: Nanna Marie Andersen

2. Dommers favorite

EJ Shantie
Ejer: Sabrine Nissen

Publikumsfavorit 

Webmors Vegas
Ejer: Kristina Maria Róðá

Slasketesten (ikke afbilledet)

Igloo's Deadpool
Ejer: Nanna Marie Andersen

Alenya's Einstein

Igloo's Deadpool

Igloo's Doctor Strange

EJ Shantie

Webmors Vegas
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Artikel: Min første udstilling
Skrevet af: Nanna M. Andersen

Jeg deltog d. 30.01.21 i Den Danske
Tamrotteforenings online udstilling. Dette
var min første aktivitet som medlem, og
min første udstilling nogensinde. 

Jeg har altid været fascineret af
udstillinger, men har aldrig haft
muligheden for, at deltage i de fysiske
udstillinger, derfor er de online
udstillinger noget som tiltalte mig meget.
Jeg læste reglerne, som står skrevet på
tamrotte.dk/online-udstilling, og brugte
et par timer på, at få taget de korrekte
billeder - rotterne samarbejder jo ikke
altid.
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Jeg elsker simpelthen at tage billeder af
mine rotter, og tager normalt 10-15 billeder
af hver rotte, men disse specifikke krav til
billederne viste sig at kræve lidt mere af
mig end normalt.
Jeg tilmeldte 4 rotter, og det tog et par
timer at få taget de nødvendige billeder. 
Udover billederne laver man også en kort
video, så dommerne kan se rotten bevæge
sig. 
Mine rotter gik rundt på min polstrede
bænk. Jeg optog mellem 30-60 sekunder af
hver rotte, og uploadede videoen til mit
Google Drev, så dommerne kunne se
filmene derfra.



Jeg tilmeldte som før nævnt 4 rotter, 2
hanner og 2 hunner. Jeg var naturligvis
spændt på, at se hvordan mine 4 rotter
klarede sig i udstillingen, og til min
overraskelse vandt Igloo’s Deadpool en
rigtig flot 2. plads, samt “Slasketesten”. 
Igloo’s Doctor Strange vandt Dommernes
Favorit, imens mine hunner ikke vandt
noget. 
Mit indtryk af den online udstilling er
meget positivt, og jeg kan ikke vente til den
næste udstilling skal finde sted. Udover at
det var rigtig sjovt at deltage, så var
præmierne jeg modtog langt over, hvad jeg
havde forventede, og det giver bestemt
blod på tanden.
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Selv hvis man ikke er opdrætter kan man
sagtens deltage med sine rotter, hvis man
har interesse i udstillinger eller vil prøve
noget sjovt og anderledes - specielt i disse
tider, hvor man bruger mange timer i
hjemmet. 

Man behøver ikke at være medlem af
foreningen for at deltage, men det har
naturligvis sine fordele at være medlem.
Man betaler som medlem 25 kr. pr.
deltagende rotte, og som ikke-medlem
betaler man 50 kr. pr. deltagende rotte. 

Så om du er opdrætter eller ej, så kan jeg
klart anbefale DDTF online udstillinger.

Igloo's DeadpoolIgloo's Doctor Strange

Idas Valhalla Gevinsterne



Materialer: 
Nål str. 2,5
Bomuld 8/4: ca. 30 g. i basis farven og 10 g. i 
hudfarve
Fyld

Ordforklaring: 
MR – Magisk ring
FM – Fastmasker
LM – Luftmasker
UDT – Udtagning 
INDT – Indtagning1 
FML – Forreste maskeled
*…* - gentag antal masker der er angivet

1 usynlig indtagning: Stik nålen igennem forreste maskeled på begge masker du skal indtage og hækl en
fastmaske. 
Man kan evt. hækle de afklippede tråde med i arbejdet, så man slipper for at hæfte ender. 
Alle dele af rotten er hæklet i spiral.
De dele, der skal have fyld, fyldes undervejs.

Opskriften må ikke kopieres, sælges eller videregives uden tilladelse. Opskriften er doneret til Den
Danske Tamrotteforening. 
Design og ide er udført af Camilla Bendix Rasmussen ©/ Made By Alenya.

Følg mig gerne på Facebook/Instagram og del rigtig gerne billeder af det færdige produkt enten ved
#rasmusrotte, #madebyalenya eller @madebyalenya. 

Rigtig god fornøjelse og har du nogen spørgsmål, så skriv endelig på Facebook eller Instagram. 

DIY: HÆKL
RASMUS ROTTE
Camilla fra Alenya viser os, hvordan vi kan
hækle vores helt egne rotter.
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4 fm i mr      
*udt, fm* x2      
2 omg fm      

Fødder x2: (Hudfarve)

Luk af ved begge fødder. 

Fold foden sammen, start fra højre side på
fod 1 med kropsfarven og hækl de 6 fm
sammen til 3 fm, ved at hækle igennem de 2
fm, der er overfor hinanden, når foden er
foldet sammen:

Slå derefter 16 lm op og hækl igennem den
anden fod på samme måde som første fod.
Du skal nu fortsætte ved at hækle i spiral,
ved at vende arbejdet. 

I fml hækles 3 fm henover foden (se billede
nedenfor), 16 fm henover de 16 lm og 3 fm i
fml i anden fod. Fortsæt rundt med 3 fm i
løkkerne på den anden side (hvis du har
svært ved at lave første maske på den anden
side, kan du vælge at lave en stram
vendemaske, det er dog vigtigt at du ikke
bruger denne maske når du fortsætter
arbejdet), 16 fm i lm rækken og 3 fm i
løkkerne. Du vil nu have 44 masker. 

*udt, 20 fm, udt* x2 
1 omg fm 
*7 fm, udt* x6 
6 omg fm 
*7 fm, indt* x6 
1 omg fm 
*6 fm, indt* x6 
3 omg fm 
*5 fm, indt* x6 
3 omg fm 
*4 fm, indt* x6 
4 omg fm 
*3 fm, indt* x6 
4 omg fm 
*2 fm, indt* x6 
4 omg fm 

Krop: (Fyldes undervejs)

Luk af. Lad enden følge med i arbejdet når
hoved hækles på. 
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*4 fm, indt* x6 (30)
1 omg fm (30)
*3 fm, indt* x6 (24)
1 omg fm (24)
*2 fm, indt* x6 (18)
*fm, indt* x6 (12)
*indt* x6 (6)

Herefter skal du hækle videre på resten af
maskerne på kroppen og resten af maskerne
på hovedet. Du hækler altså ikke igennem de
9 masker du hæklede i starten af sidste
omgang. 

Luk af ved at føre nål og tråd igennem de 6
forreste maskeled.

9

5 fm i mr   
1 omg fm   

1 omg fm   
*udt, fm* x2, fm  
1 omg fm   
*udt, fm* x3, fm  
1 omg fm   
*4 fm, udt* x2 
1 omg fm   
1 omg fm (12)
*3 fm, udt* x3 (15)
1 omg fm (15)
*4 fm, udt* x3 (18)
1 omg fm (18)
*2 fm, udt* x6 (24)
3 omg fm (24)
*3 fm, udt* x6 (30)
1 omg fm (30)
*4 fm, udt* x6 (36)
1 omg fm (36)
* 5 fm, udt* x6 (42)
8 omg fm (42)
*5 fm, indt* x6 (36)

Hoved: (Fyldes undervejs)
Start med hudfarve til næsen.

Skift farve til kroppens farve. 

Hovedet skal nu hækles sammen med
kroppen. Du skal hækle igennem halvdelen
af maskerne på forsiden af kroppen (9 fm)
og de 9 første fm i hovedet, fortsæt med fm
på resten af de 27 fm på hovedet.

 
 

(5)
(5)
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(12)
(12)
(15)
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Udt, 4 fm 
3 omg fm 
Udt, 5 fm 
6 omg fm 
Udt, 6 fm 
10 omg fm 
Udt, 7 fm 
15 omg fm 

Luk af og efterlad nok garn til at sy halen på
kroppen.

Nu skal Rasmus samles. Jeg plejer at sætte
delene fast med nåle, for at se hvordan jeg
helst vil have at delene skal sidde.
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6 fm i MR 
*udt* x6 
1 omg fm 
*udt, 2 fm* x4 
4 omg fm (
*indt, 2 fm* x4 
1 omg fm 

4 fm i MR 
*fm, udt* x2 

Udt, 5 fm 
1 omg fm 
Udt, 6 fm 
Udt, 7 fm 
*udt* x2, 3 fm, indt, 2 fm 
1 omg fm 
2 fm, *udt* x2, 3 fm, indt, fm 
1 omg fm 
3 fm, *udt* x2, 6 fm 
1 omg fm 
4 fm, *udt* x3, 4 fm, indt 
1 omg fm 

5 fm i MR 
2 omg fm 

Ører x2: (Hudfarve)

Luk af og efterlad nok garn til at sy ørerne
på hovedet. 

Arme x2:
Start med hudfarve.

Skift farve til kroppens farve.

Luk af og efterlad nok garn til at sy armene
på kroppen. 

Hale: (Hudfarve – Fyldes undervejs – fyld
kan undlades, evt. kan der tilføjes ståltråd)
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Sy ørerne fast bagerst på hovedet. Her folder jeg ørerne og syer først den nederste del af
øret fast til hovedet. Derefter bliver den ene side, af øret, syet fast op af hovedet, for at få
ørerne til at stritte opad. 

Armene bliver syet på, lidt på skrå (se billedet).

Halen bliver syet på i bunden af rotten. Du kan vælge at sætte ståltråd igennem halen, for at
gøre den mere bevægelig eller sy den fast op af kroppen.

Indhak til øjnene, laves ved at sy frem og tilbage imellem 2 punkter overfor hinanden. Prøv at
lav indhakket med fingrene først, for at få en ide om, hvor du vil have dit indhak skal være. Du
kan evt. lave indhakkene med sort garn. 
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Genetik:
Terminologi
Skrevet af Nanna M. Andersen

Genotype og fænotypen
Dette er ord som bruges til, at beskrive
rottens genetiske baggrund og fysiske
udseende. 
Genotypen er den genetiske kode, som er
opbygget af dominante og recessive gener. 
I hobbyen bruger vi genotypen som en
indikator for farve, aftegning, pelstype og
kropstype, samt de gener som rotten bære.
Fænotype er navnet som beskriver rotten
fysiske udseende. Udseendet er direkte
påvirket af de gener som rotten besidder.
Fænotyper har fået tildelt navne, såsom
Agouti, Black, Rex, Dumbo, Manx, osv. 
Fænotypen beskriver ikke hvilken gener som
rotten muligvis bære.

Genetik forståelse
Rottens DNA indeholder det genetiske
arvemateriale, som koder for alt, hvad end
det er temperament, helbred eller
udseende. Indeni DNA findes i en struktur,
som kaldes et kromosom, her finder vi de
gener, som vi arbejder med i hobbyen.
Rotten har 42 kromosomer i alt - 21
kromosomer arvet fra hver forældre. 
Hvert kromosom indeholder ét eller flere
specifikke punkter, som kaldes for et locus.

Hvert locus indeholder de gener vi f.eks.
kender fra hobbyen. Det bedst kendte locus
er Agouti, hvor generne, også kaldet alleler,
er "A" for Agouti og "a" for non-agouti.
Betegnelsen gen bruges til at beskrive
wildtype genet, altså et gen som ikke er
muteret, imens allele bruges til at beskrive
det muteret gen. Agouti, "A", vil være
wildtype genet, imens non-agouti, "a", vil
være det muteret allele.
Alleler kaldes nogle gange modifiers og
mutations i videnskabelige artikler, da de er
modificeringer af wildtype genet.

Homozygot og heterozygot
Homo- og heterozygot bruges til, at
beskrive kombinationen af gener og alleler
på et pågældende locus. 
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Semi-dominans, co-dominans, komplet
dominans og recessiv
Semi-dominans, som på engelsk kaldes
"incomplete dominance", er en
heterozygotisk tilstand, som resultere i en
fænotype, der "blander" begge alleler
sammen for, at lave en ny farve eller
pelstype.
Vi ser nogle semi-dominante gener hos
rotter, fx Rex og Velveteen, som de mest
almindelige. 

Co-dominans, som på engelsk kaldes "co-
dominant", er endnu en heterozygotisk
tilstand, men denne dominans form
eksisterer ikke hos rotter. Co-dominans
resultere ikke i en blanding af begge farver
eller pelstyper, men derimod en ligelig
fordeling af begge alleler. Man ser denne
dominans type i blomster, hvor man
krydser en gul og en rød blomst, og får en
rød blomst med gule pletter.

Komplet dominans er en heterozygotisk
tilstand, hvor et dominant allel er i stand
til, at skjule et recessive allel fuldstændigt.
Der vil derfor ikke være nogen forskel på
den heterozygotiske eller homozygotiske
genotype. 
Recessive alleler er de alleler, som kan
bæres. 
Recessive alleler kommer kun til udtryk,
når de er homozygot, altså i par. Derfor
kan recessive alleler komme til udtryk
mange generationer senere.

To kopier af samme alleler, f.eks. "AA",
"mm" eller "ReRe" er homozygot, da det er
kombinationen af to identiske alleler på
samme locus. Homo betyder identisk.
Kombineres to forskellige gener og alleler
derimod, eksempelvis "Aa", "Mm" eller
"Rere" er de heterozygot, da de to alleler
ikke er identiske. Hetero betyder "ikke
identisk".
Nogle bruger termen Het, når en rotte
bære et specifikt gen, f.eks. Het Black, som
beskriver en Agouti, som bære non-agouti. 
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Sabrine Svarer Nissen er ejer af Red Ruby
Rattery, grundlagt i 2017. Opdrættet er
beliggende i 5700 Svendborg på Sydfyn. 

Hvorfor startede du opdræt?
Jeg fik mine første rotter i 2012. Dengang
var det ikke et valg, jeg selv tog, men et valg,
der blev taget for mig. På det tidspunkt
havde jeg marsvineopdræt og ved siden af
mit opdræt hjalp jeg også folk, der stod i en
træls situation med at finde nye hjem til
deres dyr. En dag, da jeg kom hjem fra
seminariet, stod der et hamsterbur foran
min hoveddør. I det sad de mest sørgeligt
udseende små rotter - i et bur, der mildest
talt STANK. Jeg havde aldrig haft rotter før
og var faktisk lidt bange for dem på det
tidspunkt, men det kunne de jo ikke gøre
for, så ind kom de. Jeg gik derefter igang
med at researche rotter og fandt ud af, at de
var meget mere fascinerende end først
antaget. Desværre døde den ene allerede få
dage efter, de var ankommet.
Ikke desto mindre var interessen skabt for
de fantastiske dyr. De første rotter, jeg selv 

anskaffede mig, blev købt i henholdsvis en
dyrehandel og ved en privatperson.
Desværre skulle det vise sig, at ingen af dem
var synderligt tamme og jeg fik aldrig rigtig
det forhold til dem, som jeg havde håbet på.
Efter nogle lidt trælse oplevelser med dyr
fra dyrehandel og privatpersoner (og nogle
enkelte rigtig lækre dyr - skal det dog siges)
endte jeg med at blive medlem i en
tamrottegruppe på Facebook i håbet om at
lære alt, der var at vide om dyrene. Her
fandt jeg ud af, at der fandtes opdrættere
som engagerede sig og havde fokus på
netop temperament og sundhed. Drømmen
om selv at blive en opdrætter, der kunne
bidrage til artens udvikling i en positiv
retning, blev for alvor vakt til live.

Hvordan valgte du dit opdrætternavn?
Allerede i den spæde start af min research
faldt jeg over billeder af de forskellige
varianter. Jeg har altid haft en særlig 

14

Spotlight:
Red Ruby
Rattery
Interview af Malene Carlsen
Besvaret af Sabrine Svarer Nissen



svaghed for røde og ruby øjne og da jeg
skulle finde på mit opdrætternavn, vidste
jeg, at jeg ville have noget, der
symboliserede den værdi som rotterne
havde for mig. ”Diamonds is a girl’s best
friend” lyder en engelsk tale og da Red og
Ruby i sig selv både kan trække tankerne
hen på de to øjenfarver, jeg havde en særlig
svaghed for, såvel som for de smukke røde
diamanter, som er en del af kronjuvelerne,
så gav navnet bare så meget mening for mig.

Hvad er dine mål og visioner?
Den vigtigste og fornemmeste opgave, man
har som opdrætter, er i min verden at
forsøge at bidrage til en positiv udvikling af
arten. Dette gennem selektiv avl med
individer, der udmærker sig i forhold til
både temperament og sundhed. Det må og
skal altid være førsteprioriteten i et hvilket
som helst opdræt. Rotterne har i forvejen en
kort levealder. Det er en af de hårdeste ting
ved at have rotterne.

Mit meget langsigtede mål er derfor at
bidrage til at forlænge denne levetid, mens
jeg til stadighed sikrer, at dyrene har nogle
temperamenter, som beriger deres ejeres
hverdag – hvad enten den ejer er mig selv
eller en anden.
Derefter kommer det æstetiske fokus i spil.

Har du en mentor eller har haft?
Ja. Den første opdrætter jeg rigtig kom i
kontakt med var Camilla Bendix
Rassmussen, der har Alenya. Hende blev jeg 
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nemlig skrevet op til nogle dyr hos og jeg
fandt rigtig hurtigt ud af, at hun var en helt
fantastisk dejlig person at snakke med, så
jeg tog glædeligt imod alt den erfaring og
viden, som hun glædeligt deler ud af. Hun
satte mig i kontakt med Malene Carlsen,
som har Mataleto, og hun hjalp mig med at
få styr på genetikken. Jeg sparrer stadig
med dem med jævne mellemrum. Siden da
har jeg også udviklet gode venskaber med
andre opdrættere og disse bidrager også til
min udvikling gennem sparring og
ideudveksling.
Jeg er af den overbevisning, at man er nødt
til at have et netværk og sparring for hele
tiden at sikre sig, at man tager de gode valg.
Ikke for at andre skal diktere, hvad man skal
og ikke skal gøre, men fordi det ikke er
muligt at være objektiv nok, hvis man kun
debatterer tingene med sig selv og dermed
måske ender med at træffe dårlige
beslutninger. Hvis man nogensinde kommer
i en situation, hvor man mener, at man ved
alt og  ikke længere er i stand til at lytte til
andres forslag og ideer, så vil man ikke
længere udvikle hverken sig selv eller sit
opdræt.

Hvilke varianter opdrætter du?
Jeg går ikke rigtig op i farvevarianter. Mit
fokus i den æstetiske afdeling ligger på rex
og dobbeltrex med god kvalitet rexpels,
bredte på hoveder og næseparti, store
runde øjne, store og muskuløse
kropsbygninger og så tæt på ovale ører som
muligt.



Hvad er det bedste ved at opdrætte?
At få lov at følge sine unger fra det øjeblik,
de bliver født og hele deres levetid og det
faktum, at de unger, man sætter i verden, er
noget helt specielt, fordi de er frugten af alle
de overvejelser, tanker og bekymringer, som
man har haft op til den dag, de ligger i reden
hos deres mor. Det at vide, at man som
opdrætter er med til at sørge for, at andre
også har mulighed for at opleve, hvor
fantastiske rotter kan være, når der er lagt
omtanke i opdrættet.

Hvad er det værste ved at opdrætte?
Når tingene ikke går som planlagt. Når man
må sige farvel til en af sine hjerterotter,
fordi hun ikke klarede fødslen, når man står
med unger, som ikke længere har en mor,
når man skal køre til dyrlægen klokken lort
om  natten, fordi der pludselig er kommet
komplikationer. At skulle sige farvel til sine
dyr er altid svært, men at skulle sige farvel,
fordi man selv har taget et aktivt valg om at
bruge dyrene i opdræt, er forfærdeligt på et
helt andet niveau. Den skyldfølelse, man står
tilbage med, er bestemt ikke at ønske sig.

Hvordan bor dine rotter?
På nuværende tidspunkt har jeg 3 grupper.
En stor pigegruppe og en stor
drengegruppe, som går i hvert deres Royal
Suite XL og en lidt mindre drengegruppe,
som går i et Borneo XL. Jeg forsøger at
berige burene så meget som muligt med
hængekøjer, huler osv., men hvad de
indeholder svinger rigtig meget alt efter,  
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hvad jeg har haft mulighed for at finde
rundt omkring. Et eksempel kunne være:
Mine barselsbure er Alaskabure og så har
jeg også et par Borneo bure.
I forhold til legeområde, så har rotterne
herhjemme deres eget rum. Det betyder et
rum uden stik og lign, som de kan komme til
skade med. Derfor får de også hver dag lov
at få tid ude af buret, hvor de må rende frit
rundt i rummet, som det passer dem. De
bruger dog som regel det meste af tiden
med at kravle rundt på mig eller på at
forsøge at finde “nøglen” til deres
godbidsbokse. 



 Den Danske Tamrotteforening

ØNSKER DU AT BIDRAGE
MED ARTIKLER, DIY ELLER
ANDET?

Alle medlemmer kan bidrage med deres egne idéer, såfremt
de godkendes af bestyrelsen. Så hvad enten du vil bidrage med
artikler, DIY artikler eller noget helt tredje, så kan du altid
kontakte os på forening@tamrotte.dk

Vi glæder os til at høre fra jer.


