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Buskmus, brandmus eller 
skogsmus?

Buskmusen är lätt att känna igen; en liten, lugn, nästan tam mus 
med svart strimma på ryggen och lång svans. Men vänta lite nu, 

är det verkligen så enkelt? 
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Hungriga ungar av såväl större skogsmus 
Apodemus flavicollis som mindre skogs-
mus Apodemus sylvaticus sitter gärna 
lugnt i handen och äter frön. När de 

sitter så eller ligger hoprullade med svansen runt 
kroppen (Fig. 2) kan båda skogsmusarterna vara väl-
digt lika buskmus Sicista betulina. Hos vissa skogsmus-
individer kan hårtopparna vara svartare på ryggen än 
på resten av kroppen, vilket ger intrycket av att det 
finns en svart strimma – och enstaka individer kan 
t.o.m. ha en rejält svart strimma (Fig. 3).

Brandmus Apodemus agrarius – ytterligare en Apo-
demus-art som i vissa avseenden liknar buskmus – på-
träffades ny för landet för några år sedan (Björkman 
2009). Brandmusen har förmodligen blivit införd till 
Sverige, och det kan inte uteslutas att lokala populatio-
ner kan etablera sig i landet. Fasta bestånd finns både 
i Danmark, Tyskland och Finland. Brandmusen har en 
markant svart strimma på ryggen (Fig. 4). Dess svans är 
relativt lång, men kortare än kroppslängden, och lik-
som buskmusen är brandmusen bra på att klättra.

Skilj buskmus från skogsmöss och brandmus
Buskmusen har längre svans än de tre Apodemus-ar-
terna; svanslängden utgör 120–130 % av kroppsläng-
den (Fig. 1 och Fig. 5), jämfört med 110 % hos större 
skogsmus (Fig. 6), 90 % hos mindre skogsmus (Fig. 7) 
och 75 % hos brandmus. Buskmusen har dessutom 
mindre och smalare öron. Ögonen är mindre och sit-
ter längre fram på huvudet, närmare nostippen (Fig. 
5). Överläppen är inte är kluven, och bakfoten är kor-
tare än 18 mm. Buskmusens svans är diffust två färgad, 
medan svansen hos mindre och större skogsmus är 
tydligt och starkt tvåfärgad om inte pälsen är sliten 
(Fig. 6–7). Vidare har Apodemus-arterna vit undersida 
som vuxna (Fig. 4, 6–7), medan undersidan är brungrå 
hos buskmus. Hos buskmusen fungerar bakfotens stor-
tå och lilltå som tummar och kan böjas bakåt, t.ex. runt 
stjälkar (Fig. 8). Både Apodemus-arterna och buskmus 
sover hoprullade som bollar med svansen runt krop-
pen. Även om buskmusen hör till familjen hoppmöss 

Fig. 2 (överst). Mindre skogmus Apodemus sylvaticus som hit-
tades sovande i en hönsgård i Örebro mitt i vintern 2005–2006. 
Lägg märke till den hoprullade positionen och de mörka håren 
mitt på ryggen, som kan ge ett intryck av en svart strimma. 
Foto: Tomas Carlsson

Fig. 3 (mitten). Död unge av mindre skogsmus Apodemus sylva-
ticus. Lägg märke till den distinkta svarta strimman på ryggen. 
Norge, Oslo, 21 september 2014. 
Foto: Johnny Roger Pedersen

Fig. 4 (underst). Brandmus Apodemus agrarius med tydlig, svart 
strimma på ryggen och vit undersida som skymtar under hakan. 
Tyskland, Bayern, 10 september 2000. 
Foto: Richard Kraft

Fig. 1 (föregående sida). Buskmusen har en smal, svart strimma 
som löper från pannans mitt längs ryggen fram till svansen bas. 
Falköping, 14 augusti 2015. Foto: Jeroen van der Kooij
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(Dipodidae) hoppar den i regel inte så mycket, däre-
mot hoppar Apodemus-arterna ofta.

Det är högst sannolikt att buskmusen har en större 
utbredning i Sverige än vi känner till idag. Det är där-
med troligt att nya svenska förekomster kommer att 
hittas. Samtidigt vet vi fortfarande ganska lite om dess 
ekologi, och alla fynd kan således öka vår kunskap om 
arten. För att undvika missförstånd är det emellertid 
viktigt att ta bilder av djur som rapporteras som busk-
mus, speciellt om de påträffas utanför de idag kända 
förekomstområdena. Helst ska bilderna visa hela dju-
ret, inklusive svansen och om möjligt även detaljerna 
på huvudet. Bilderna är viktiga belägg för fynden. 
Därför är vi tacksamma om de laddas upp på Artpor-
talen eller skickas till ArtDatabanken för  verifiering. 
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Fig. 5 (överst). Buskmus Sicista betulina. Notera de små ögonen 
som sitter långt fram (närmare nostippen), de mindre och sma-
lare öronen, de slankare bakbenen och den långa, diffust tvåfär-
gade svansen. Örebro, 13 juni 2016. 
Foto: Jeroen van der Kooij

Fig. 6 (mitten). Större skogsmus Apodemus flavicollis. Lägg 
märke till att ögon och öron är stora, undersidan vit, bakbenen 
kraftiga och den långa svansen tydligt tvåfärgad. Norge, Opp-
land, 8 april 2011. Foto: Jeroen van der Kooij

Fig. 7 (underst). Mindre skogsmus Apodemus sylvaticus. Lägg 
märke till att ögon och öron är stora, undersidan vit, bakbenen 
kraftiga och svansen något kortare än kroppen. Norge, Akers-
hus, 20 mars 2009. Foto: Jeroen van der Kooij

Fig. 8. Klättrande buskmus Sicista betulina. Lägg märke till bak-
foten, som är böjd runt en stjälk, samt till den brungrå under-
sidan. Örebro 15 augusti 2016. Foto: Jeroen van der Kooij
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