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Terrarievejledning til smådyr 
 
Her får du tips til, hvordan du indretter et godt terrarium til de smådyr du finder i naturen. Dette 
terrarium er primært indrettet til de smådyr der godt kan lide at bo mørkt og fugtigt, som fx 
bænkebider, skolopender, tusindben osv.  
 
Du skal bruge: 

 Et terrarie i plast eller glas, i en passende størrelse.  
 Bundlag; en god blanding af formuldet skovbund (løvskov) og jord, passer til de fleste dyr. 
 Frønnet træ 
 Bark, sten og grene til skjul 
 Vandforstøver 

 
Sådan gør du: 

 Start med bundlaget, bland jord og skovbunds materiale 50/50 og dæk bunden med et lag på 
mindst 5 cm. Man kan med fordel ligge et lag ren skovbund på et par cm oven på blandingen, for at 
holde på fugten.  

o Er det et nedbryder terrarium I laver skal der mindst 10 cm smulderet frønnet træ oven på 
bundlaget.  

o Er det et rovdyr terrarium I laver, er det nemmer at se dyrene hvis der ikke er for mange 
blade og smulder oven på bundlaget, som dyrene kan gemme sig i. 

 Placer bark, sten og grene som skjul, fordelt oven på bundlaget. 
 Fugt bundlaget med en vandforstøver. 

 
 
Husk at… 

 Skovbundsmaterialet og frønnet træ altid skal komme fra løvskov. Det er de færreste dyr der kan 
omsætte gran og fyr.  

 Det bedste frønnede træ, er træ der nemt kan smulders med fingrene og har stadigt en lys farve. 
 Bundlaget skal holdes let fugtigt, men pas på det ikke bliver for vådt. 
 Er det et nedbryder terrarie I har indrettet, skal I løbende tilføje mere frønnet træ og blade fra 

skovbunden, så nedbryderne har noget at spise. 
 Er det et rovdyr terrarie I har indrettet, skal I løbende fange og tilføje insekter og smådyr, så 

rovdyrene har noget at spise. Tilføj dog ikke for mange byttedyr af gangen.  
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Terrarievejledning til snegle 
 
Her får du tips til at indrette et terrarium til snegle. Sneglene egner sig bedst til at være i 
fangenskab i en kortere periode, hvorefter de slippes fri igen. 
 
Du skal bruge: 

 Terrarium i plast eller glas med ventilationslåg 
 Græstørv  
 Et stykke bark  
 Friske grønne urter eller frugt og grønt 
 Vandforstøver 

 
 
Sådan gør du: 

 Læg græstørv i bunden af terrariet 
 Placer et stykke bark som skjul 
 Fugt terrariet med en vandforstøver 
 Læg friske grønne urter, frugt eller grønt ned i terrariet som foder 

 
 

Husk at… 
 Placere terrariet i skyggen, snegle tåler ikke sollys og varme.   
 Der skal altid være fugtigt i terrariet. Brug dagligt en vandforstøver til at fugte terrariet 

med. 
 Sneglene skal fodres med frisk mad hver dag. De er planteædere og fodres med forskellige 

slags friske grønne urter, frugt og grønt.   
 Sneglene giver tegn, hvis terrariet ikke er et godt sted at bo - så ”lukker de døren”, ved at 

trække en hinde for deres hul i sneglehuset og går i en dvaleagtig tilstand. Så er terrariet 
for varmt, for koldt, for tørt eller vådt!   

 Slip sneglene fri igen. Find et godt sted med fugtig jord, gemmesteder og masser af grønne 
urter.   

  

 


