
Olika strö-alternativ
Det finns ett flertal olika strö alternativ, men vad är bäst egentligen? Och 
vilka bör man undvika? Valet kan vara svårt så här kommer lite vägledning.

Kutterspån
kutterspån är det vanligaste alternativet, det man ofta känner till sedan innan. 
Spånet har många fördelar, men även stora nackdelar. Spån är utmärkt för gerbilen 
att gräva gångar i vilket är väldigt viktigt. Självklart blir inte spån bra att göra 
gångar i om man endast har ett 5cm tjockt lager i buren, men om man däremot 
ökar till 15 cm så kan de göra fantastiska gångar! Nackdelen med spånet är att det 
ofta är dammigt, även om det står dammfritt med stora bokstäver på 
förpackningen. Det kan göra att vissa gerbiler får en allergisk reaktion, och 
gerbilungar får lättare luftvägsinfektion i spån. Viktigt att känna till är att 
kutterspån kan vara gjort av barrträd, vilket innehåller terpentin som är giftigt och 
kan orsaka cancer eller allmänt irritera luftvägarna. Även det är en orsak till att 
undvika det till små ungar..

Al/aspspån
Detta spån är allergivänligare än kutterspånet i och med att det kommer från 
lövträd. Man blir av med eventuella problem pga terpentin men får samma fördelar 
som med kutterspånet.

Al/aspflis
Detta är det bästa när man har gerbilungar. Den dammar nästan inte alls och 
föräldrarna kan göra gångar i det. Flisets doft faller inte alla i smaken, men det är 
inte lika stark lukt från det som av till exempel sand.

Toa-lätt
Det här är ströet många får höra talas om när gerbilen har blivit allergisk mot 
kutterspån. Det dammar minimalt och gerbilungar som växer upp i toa-lätt har 
sällan luftvägsproblem. Dock är detta ofta inget bra val, då det blir jätte svårt att 
göra gångar, i princip omöjligt. Det finns gerbiler som har lyckats, men det är få. 
Dessutom är det ofta dyrt och luktar ganska illa. Om du ska köpa toa-lätt, gör det i 
mataffären. Det är ofta flera gånger dyrare i djuraffären med toa-lätt! 

Sand
Sand kan många tro är det bästa, de vilda gerbilerna lever ju i sand. En viktig 
skillnad att komma ihåg är att sanden i öknen är packad under flera hundra år och 
dessutom fuktig vilket gör den grävvänlig. Sand som vi köper i påsar är lös och 



inte det minsta packad. Prova att gräva en grop i sanden så märker du snabbt att 
den fylls igen och inte är hållbar, då kan du tänka dig att det är svårt att få till 
gångar i den. Dessutom blir sand väldigt äcklig när de kissar och bajsar i den, 
lukten är nästan outhärdlig. Sist men inte minst är sand dyrt och tungt, så 
egentligen inget bra alternativ till gerbiler. Men kom ihåg att gerbilerna ska ha en 
sandskål där de kan bada och använda som toalätt.

Tidningspapper
Tidningspapper är det många inom hästvärlden som upptäckt och använder, men 
är det lika bra till gerbiler som hästar? Tidningspapper kan man använda som 
tillfällig lösning om allt är slut, men inte under lång sikt. Det drar åt sig all vätska, 
speciellt kisset. Till skillnad från hästar så rensas inte gerbilens bur ur dagligen 
från kiss och bajs, därför blir tidningspapper väldigt opraktiskt när det bli fuktigt 
och börjar lukta. Sedan krävs det mycket papper för att de ska få möjlighet att 
packa det och gräva gångar. Positivt med det är att det är sterilt.

Hampaströ/Lättströ
Hampaströ, även kallat Lättströ, tillverkas av växten Cannabis (en "snäll" sort med 
mindre än 0,2% THC). Hampaströ har mycket god uppsugnings-förmåga och 
dammar väldigt lite men går tyvärr inte att gräva gångar i då det är ganska tungt. 
Funkar dock jätte bra om man blandar i något lättare, t.ex spån eller Stl-strö. 
Finns bl.a i 18 kg säckar på Granngården för 149 kr.

Stl strö/Pappersströ
Stl strö, även kallat Papperströ är gjort av upprivet wellpapp och ibland även 
papper. Det har bra uppsugningsförmåga, går att gräva gångar i och är naturligt 
nedbrytbart. Ofta är det relativt dammfritt men en del Stl märken har strö av sämre 
kvalité som kan damma ganska mycket. Vissa upplever att det luktar illa fortare än 
andra strö alternativ om man bara använder Stl i buren. 

Cederspån med doft av citron eller liknande
Detta spån ska du aldrig använda! Ceder är giftigt och skall inte användas till våra 
små djur. De i djuraffären kan försöka få dig att köpa det med olika argument, men 
ha som tumregel att inte köpa något som du inte vet är säkert. Och varför ska du 
ha spån som luktar citron? Jag tror inte att gerbilerna uppskattar det mer än något 
annat strö.

Kort sagt kan man säga att al/aspspån är att föredra, men att allt förutom 
cederspån går att använda under olika långa tidsperioder. Men annars kan du 
blanda själv lite av allt möjligt för att få ihop den bästa spånet!
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