
Husmus

Kropslængde
ca. 7-10 cm, 
halen ligeså lang. 
Vægt: 12 – 24 g.
Husmusen er ensfarvet brun/ 
grå, og har ikke den samme 
udtalte farveforskel mellem bug 
og rygside som skov- og 
halsbåndsmusen.

Gnaverspor og 
ekskrementer
i naturlig 
størrelse.

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 skovbruget, hvor den 
begnaver bark og rødder. Laver 
muldskud og kan være til stor 
gene i haver, hvor den spiser 
rodfrugter og blomsterløg.

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.

Brun rotte
Kropslængde ca. 21 – 29 cm,
halelængde ca. 17 – 23 cm.
Vægt: 200 – 450 g.
Lille farveforskel mellem ryg 
og bug.
To-farvet hale: (sort overside 
/lysere underside). Snude-
partiet er mere stumpt end 
hos musene, der har spidse 
snuder. Rotteunger har 
mindre ører, større hoved og
kraftigere lemmer end
museunger (skitse forneden).

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 hals-
båndsmusen, 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.
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- der er viden til forskel !


