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00:15 

Har du sett en sån liten! … Det här är skogsmusen! … 

Skogsmusen finns i södra och mellersta Sverige.  

 

00:26 

Det finns två arter av skogsmöss – mindre skogsmus och större 

skogsmus. De är väldigt lika varandra och lever på ungefär 

samma sätt.  

 

00:37 

Den största skillnaden mellan dom är att den ena är lite större 

än den andra, precis som namnen säger oss. 

 

00:53 

Skogsmusen blir mellan 8 och 13 centimeter lång. 

 

01:02 

Och svansen blir ungefär lika lång den också. Pälsen är gråbrun 

upptill medan undersidan är vitaktig. Öronen är stora. 

 

01:12 

Om skogsmusen fastnar med svansen, eller om en fiende får tag 

i den, kan den släppa en bit av sin svans för att komma undan. 

 

01:24 

Musens naturliga fiender är till exempel rovfåglar …  katter … 

ormar … och rävar. 
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01:38 

Skogsmusen lever i… just det… skogen! … och är aktiv på 

natten. Den bygger sitt bo nere i marken. Boet har gångar och 

flera rum, med olika funktioner, som till exempel ”matförråd” 

och ”barnrum”. 

 

01:55 

På vintern söker den sig gärna inomhus.  

Kanske har du någon gång hört att det prasslar i väggen – det 

kan vara en mus som springer där..! 

 

02:09 

Skogsmusen är allätare; det betyder att den äter lite allt möjligt. 

Den gillar framför allt nötter och frön från kottar.  

 

02:20 

Men den kan också äta insekter … frukt … och maskar. 

 

02:27 

På våren brukar honan få mellan tre och åtta ungar. När de föds 

är de blinda och har ännu inte fått någon päls. 

 

02:38 

De diar honan men får snart klara sig på egen hand. En hona 

hinner få flera kullar under en sommar, så på hösten finns det 

alltid många möss i skogen. 

 

02:52 

Visste du att en skogsmus kan hoppa ungefär en meter? … Den 

är även bra både på att klättra och springa fort! – och det är ju 

bra, för det finns många som gillar att jaga den! 


