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SKÖTSEL AV GERBILER 
 
I naturen kommer gerbilen från stäpp och halvöken i Mongoliet och norra 
Kina. Gerbilen lever ca 3-4 år med en vikt mellan 85-120 gram. I naturen 
gräver gerbiler stora gångsystem i marken där de spenderar mycket av 
dygnets timmar. Gerbilen lever i stora familjegrupper med ett avelspar och 
deras ungar. 

Unga individer ska sammanföras så tidigt som möjligt innan könsmognad 
men enklast är att köpa kullsyskon. Vill man försäkra sig om att få trevliga 
djur är det rekommenderat att köpa av en uppfödare och inte djuraffärer. En 
uppfödare lägger ner många års avelsarbete på att få fram friska och snälla 
djur och de avlar inte för att tjäna pengar utan för att sprida intresset för 
djuren vidare. 

HANTERING 
Gerbiler som hanteras från att de är ungar blir lugna och handtama snabbt. De kan då plockas upp genom att de lyfts upp in i 
en eller båda händerna kupade under kroppen. Använd gärna positivt förstärkning och få gerbilen att förknippa dina händer med 
någonting gott t ex skalade pumpafrön eller solrosfrön så kommer de gärna fram självmant och går upp i handen. Tänk på att 
även lugna gerbiler kan bita om de blir klämda eller trängda så hantera alltid smådjur varsamt! 
 
BUREN 
Buren bör vara av lämplig storlek för att ge gott om yta för att springa och 
djup nog för att gräva. Minimum 75x45cm ca 120L men gärna större ca 
120L – 250L. Det finns flera olika typer av akvarium/glasburar som är 
lämpliga för gerbiler samt man kan bygga en egen bur av en genomskinlig 
förvaringslåda. Tänk på ventilation via finmaskigt nät som lock eller skära 
ut en sida och fästa nät med buntband eller limpistol. Skär inte ut för långt 
ner så strö kan spilla ut. Förvaringslådan måste ha en helt slät insida för att förhindra gnagande.Tänk på att 
alla burar alltid ska vara helt rymningssäkra! Gallerburar och dunaburar är olämpliga eftersom gerbiler har ett stort gnagbehov 
och gnager galler frenetiskt. 
 
Det finns många olika bottenströer men tänk på att de bör vara dammfritt 
och gärna grävvänligt. Chipsi Super, Lättströ (hampaströ), Aspspån, 
Carefresh är några exempel. Vanligt spån är ok men kolla gärna så det 
inte är dammigt eller luktar starkt av oljorna i träet. Bottenströet kan man 
med fördel vara  30 cm djupt så att gerbilen kan gräva naturligt och bygga 
tunnlar. Färdiga leksaker och hus i trä finns att köpa i djuraffärer eller 
webbshop på nätet. Man kan även bygga billiga gömställen med 
kartonger vilket gnags sönder så lägg gärna i dem regelbundet. Rivet 
hushålls- eller toapapper är utmärkt bomaterial men det går också bra 
med hö eller rivet tidningspapper (idag är all bläck giftfritt) Undvik bomull 
och hamstervadd eftersom detta kan vira sig runt små ben och hindra 
blodcirkulationen. Hjul är inte att rekommendera till gerbiler då de kan 
fastna med svansen men om du ändå vill ha ett hjul bör det vara minst 22cm i diameter och det måste vara täckt runt om. 
Gerbiler vill gärna ha en sandskål med finkorning sand för att rengöra pälsen. Sandskålen brukar även användas som toalett 
vilket underlättar städandet. Man bör byta sanden var andra till tredje dag för att undvika lukt.  

Bur och utrustning ska rengöras ungefär en gång i månaden. Man tar ur allt strö och torkar rent med vatten och en droppe 
grönsåpa. Vattenflaskor och matskålar ska också rengöras regelbundet. Gerbiler  uppskattar tid utanför buren men kom ihåg att 
hålla dem under uppsikt då de är väldigt snabba. Täpp till alla små hål de kan komma in i eller anordna en rasthage. En 
springboll rekommenderas inte då de är instängda och inte själva kan bestämma när de vill in och ut ur bollen. 
 
UTFODRING 
Färdiga fröblandningar finns att köpa i djuraffärer och webbshop dessa går bra att ge när gerbilen växer men i vuxen ålder bör 
man hålla koll på deras vikt eftersom de gärna plockar ut de godaste fröerna om man fyller varje dag. Rekommenderat 
proteininnehåll ca 13% och fettinnehåll 7%. Alla smådjur ska alltid ha tillgång till sitt torrfoder och fyll på varannan till var tredje 
dag i en skål som rymmer ca 2dl. Man kan även ge pelletsfoder men se till att de är speciellt utformade för gerbil. Andra tillskott 
kan vara sockerfria cornflakes, bröd, pasta, lite ost, icke kryddat kött, färska grönsaker. Utfordra inte färskmat mer än 1-2 
gånger i veckan och i små mängder ca 1 matsked. Gerbiler kan lagra mat i hörnen på vilket innebär att de verkar äta betydligt 
mer än de i verkligheten gör så utfodra färskmat med måtta. 
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