Hvad sker der hvis der har været en rotte hjem
hjemme hos dig?
Så skal der gøres rent! Og man skal smide mad ud, som har ligget
fremme – også slik. Vi har engang set en rotte her på Frederiksberg,
der stjal et helt stykke pizza, og trak det med hjem i kloakken!
Og vigtigst af alt – hvis du bliver syg, skal du til lægen og huske at
fortælle at der har været rotter hjemme hos jer.
Har du spørgsmål om rotter?
Så vil vi rigtig gerne svare på dem. Du kan ringe til os på telefon 38 21
41 20 eller skrive til os på mail miljo@frederiksberg.dk
Med venlig hilsen
Miljøkontoret
Frederiksberg Kommune
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Værd at vide om

ROTTER

Hvad er en rotte?

Hvad kan du selv gøre?

Rotten er en gnaver, ligesom mus og hamstere.
Den er som regel grå-brun, men kan også være
næsten helt sort. Dens tænder vokser hele livet,
så den gnaver meget – også i meget hårde ting.

Hvis du ser en rotte, skal kommunen
have det at vide. Du kan sige det til en
voksen, så de kan hjælpe med at
fortælle det til os.

Dens krop er 20-25 cm lang, når den er voksen,
og så er halen næsten lige så lang.
En voksen rotte vejer som regel 200-250 gram, ligesom en pakke smør,
men den største man har fanget i Danmark vejede mere end 600 gram!

Eller du kan ringe til Anticimex på
telefon 75 14 58 22.

Der findes flere slags rotter, men dem vi har flest af i Danmark er den
brune rotte, som er det eneste pattedyr der bor i kloakken.
Hvorfor er rotten farlig?
Rotten kan sprede mere end 50 slags sygdomme, som kan være meget
farlige. De værste kan man faktisk dø af. Det sker dog meget sjældent,
men det er derfor vigtigt at der bliver gjort grundigt rent, hvis der har
været rotter indenfor hos jer!

Hvorfor bør jeg ikke fodre fugle?
Fuglene i de danske byer får faktisk rigeligt mad, og behøver slet ikke
blive fodret. Når du fodrer fuglene, vil der altid være noget som fuglene
ikke spiser. Det mad der ligger tilbage på jorden, og i vandet, vil
rotterne komme og spise.
Rotterne spiser næsten al slags mad, men de kan bedst lide korn og
frø, som der er i alt fuglefoder og brød. Rotterne er gode til at klatre, så
man kan nogen gange se dem hænge i mejseboldene på træerne!
Hvordan bekæmper man rotter?

Og så kan rotten gnave i næsten alting, så den ødelægger en masse af
vores ting. Hvert år koster det danskerne mange millioner kroner at
reparere skader, som rotter har lavet.

I Danmark bekæmper vi rotter med fælder og med gift. Der findes flere
slags fælder, men det er mest smækfælder der bruges, når man har
rotter indenfor, og gift i små kasser, som bruges udenfor.
På billedet kan du se
hvordan giftkasserne ser ud i
Frederiksberg Kommune.
Hvis du ser sådan en kasse,
er det vigtigt at du lader den
stå og ikke rører ved den.
Det er der to grunde til; giften
kan også kan være farlig for
mennesker og kæledyr, og derfor skal man passe på med at det ikke
kommer ud af kassen, og også fordi rotten ikke tør gå ind i kassen, hvis
den bliver flyttet.

