
Egnede platforme til chinchilla 

Uddrag af lovgivningen bekendtgørelse nr. 1734 
§ 44. Chinchillaer skal have egnede platforme, der giver 
mulighed for bevægelsesaktivitet, efter at ungerne er 

fravænnet. Chinchillaer skal endvidere have adgang til et 
egnet, afsondret område, hvor de kan hvile og skjule sig.  

 



Godkendt platform. Godkendt som egnet skjul. Godkendt til de 25% fast bund areal 

Materiale stålplade. Dyrene kan ikke gnave i den 

Platformen måler: Højde 15 cm. Dybde 15 cm. Brede  17,5 cm. 



Godkendt platform. Også godkendt som egnet skjul 

 Materiale hård plast. 

  Platformen måler: Højde: 14,5 cm. Dybde 15 cm. Brede 15 cm. 

Vær opmærksom på, at dyrene kan gnave så meget i den, at den ikke længere opfylder kravet som platform. 
 



Godkendt platform. Meget velegnet til ophæng i ungdyr bure 

Materiale stålplade. Dyrene gnaver ikke i den. 

Platformen måler: Højde 15 cm. Dybde 12 cm. Brede 15 cm. 



Godkendt platform. Godkendt som egnet skjul. Velegnet til ophæng i burets overtråd. 

Materiale. Hård plast 

Platformen måler. Ø 150 mm. Dybde 14 cm. 

. Vær opmærksom på, at dyrene kan gnave så meget i den, at den ikke længere opfylder kravet som platform. 
 



Godkendt platform. Godkendt som egnet skjul. Mindre egnet til ophæng i ungdyr bure!!!!. 

Materiale Stål/trådnet  

Bundtråd måler: Dybde 15 cm. Brede 13 cm. 

Personligt ville jeg ikke anvende denne platform, da der er stor risiko for at dyrenes ben sidder fast i bundtråden, 

eksempel vis, hvis de bliver forskrækket,  også selv om det bliver udskiftet med mindre masker i bundtråden. Se 

note nederst på siden 

 

Man har pligt til at indrette de bure hvor der holdes pelsdyr, på en sådan måde, at man sikre dyrene ikke kommer til skade.  
 
 



Ikke godkendt som egnet platform hvis den står på bund tråden. Ikke godkendt som 25% fast gulv. 

Det er et rør ikke en platform. Det vurderes, at dyrene ikke kan sidde ubesværet oven på et rør 

Godkendt som et egnet skjul. Dog skal det op i Ø150 mm. for at dyrene frit kan bevæge sig inde i 

det. NB. Der er stor risiko for at skade dyrenes pels ved et 110 mm. rør  


