Anmeldelse
Ved rotter udendørs, i kældre og på lofter bruges selvbetjeningsløsningen på
kommunens hjemmeside frederiksberg.dk/rotter. Vi begynder bekæmpelse
den førstkommende hverdag.
Ved rotter indendørs i bolig, i daginstitutioner eller i fødevarevirksomheder,
ring på telefon 70 10 66 64. Vi begynder bekæmpelse inden for to timer –
døgnet rundt og året rundt.
Vil du vide mere?
Du kan finde flere oplysninger om rotter, bekæmpelse og forebyggelse på
disse sider:
www.frederiksberg.dk/rotter
www.mst.dk – Miljøstyrelsens hjemmeside
Kontakt:
Miljø
Frederiksberg Kommune
Telefon: 38 21 41 51
Mail: miljo@frederiksberg.dk
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ROTTER
Gode råd til bekæmpelse og forebyggelse

Lidt om rotten

Gode råd til forebyggelse af rotter

Rotten er en gnaver, der lever af stort set al føde, den kan finde. Den er, hvad man
kalder en opportunist, så den prøver også gerne nye ting af. Samtidigt er rotten
snu, altid på vagt og bange for nye ting, hvilket kan betyde at der går lang tid inden
den går i en rottefælde. Rotten kræver ikke meget. Hvis der er føde, vand og
mulighed for at bygge rede, vil rotten slå sig ned. To rotter kan i teorien blive til 900
på et år, så det er vigtigt at sikre sig bedst muligt mod besøg af rotter.

Følges nogle få simple råd, kan man mindske risikoen for
rottetilhold på ejendommen:

Rotten kan gnave sig igennem de fleste materialer, der er blødere end jern og kan
løfte op til 1,2 kilo. Det kan derfor være dyrt, at have rotten på besøg, da den kan
forvolde alvorlige materielle skader på f.eks. kloakken.
Rotten er en smittebærer, så det kan være sundhedsfarligt at have den på besøg.
Undgå derfor kontakt med vand fra kloakken, f.eks. vand i kælderen efter et
skybrud, da kloakvand indeholder sygdomsfremkaldende bakterier, bl.a. fra rotter.

•

•
•

Bekæmpelse
•
Når vi modtager en anmeldelse af rotter, vil vores rottekonsulent komme på besøg.
Han vil undersøge, om der lader til at være tale om et reelt rottetilhold, altså om
rotten bor der, og herefter vil han undersøge, hvad der kan være årsag til, at rotten
er på stedet.

•

Udendørs, vil der blive sat giftdepoter op. Det tager lidt tid, når man foretager
bekæmpelse med gift, idet rotten kun spiser beskedne mængder af giften, indtil
den føler sig sikker på, at det ikke er farligt.

•

Indendørs sættes smækfælder op, da en døende rotte ofte vil gå et sted hen, hvor
den kan være uforstyrret, og derfor ofte dør f.eks. under gulvet med væsentlige
lugtgener til følge.

•

Hvem gør hvad?
Det er alles pligt at melde det til kommunen, hvis man observerer rotter, eller tegn
på disse. Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter. Rottebekæmpelsen er
betalt over ejendomsskatten, det er derfor gratis at få besøg af rottekonsulenten.
Hvis rotten har forvoldt skader, er det grundejers ansvar at
udbedre skaderne og afholde udgifterne dertil. Det er derfor
en god idé at kontakte dit forsikringsselskab, hvis rotterne
har forårsaget skader.

•

•
•

Undgå fuglefodring – da rotten oprindeligt er kornspiser, er et
fuglefoderbræt uimodståeligt for en rotte. Fordrer du alligevel, er det bedst
at bruge fritstående foderbrætter, kun én kornsort og fodre så lidt som
muligt for at undgå spild.
Sikr dyrehold – har du f.eks. høns udenfor, vil de tiltrække rotter, da der
her er føde let tilgængeligt. Læs mere på frederiksberg.dk
Fjern mad – undgå at bruge altanen som et udvidet spisekammer eller
køleskab. Rotten er en god klatrer og har oftest let adgang til altanen,
hvorfor mad på altaner vil lokke rotter opad. Har du fået rotten ind i
hjemmet, bør du naturligvis også sørge for, at al mad i huset er opbevaret i
lukkede beholdere.
Fjern affald – overfyldte containere og affald på jorden er et tag-selv-bord
for rotter. Sørg derfor for at holde rent og ryddeligt ved affaldsområdet.
Ryd op – rod giver gemmesteder og mulighed for rottereder. Dette gælder
også indendørs, hvis du har fået rotten ind i boligen.
Hold beplantning nede – rotter føler sig sikker i tæt buskads, så sørg bl.a.
for, at der ikke gror hæk helt op ad muren.
Luk adgangsveje – rotter kan komme igennem et hul med en diameter på
blot to centimeter, svarende til størrelsen på en tokrone. Sørg derfor for at
reparere huller i bl.a. murværk og kloakledninger.
Luk kloakken til – afløbsriste skal skrues fast (f.eks. gulvafløb), ubenyttede
kloakstik skal afproppes af en kloakmester. Kloakbrønddæksler skal være
hele og ligge rigtigt på brønden.
Luk regnvandssystemet til – tagnedløb skal sluttes med kappe ved jorden.
Overvej sikring med rottespærre fra hovedkloak til din ejendoms kloak.

Har du alligevel fået rotter på besøg?
Anmeld rotter til os hurtigst muligt, så vores rottekonsulent kan påbegynde
bekæmpelsen. Du skal følge rottekonsulentens anbefalinger, så vi hurtigst muligt
kan komme rotteproblemet til livs.

