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Undgå rotter – sådan gør du
1

Vi hjælper dig

Indendørs

Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har rotter i
dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens
rottefænger tager hvert år livet af omkring 5000 rotter, og
selv om det ikke er muligt helt at udrydde rotterne, så er
der masser af ting, du selv kan gøre for at gøre problemet
mindre.

Det er gratis at få den kommunale rottefænger på besøg,
men det er en fælles opgave at holde bestanden af rotter
nede. Kommunen har ansvaret for at bekæmpe rotterne,
men det er dit ansvar at sikre din ejendom så godt som
muligt. Det kan du gøre med enkle midler, og i folderen her
giver vi en række gode råd om, hvad du kan gøre.

I byerne lever rotterne primært i kloakkerne, og det har
vist sig, at det ikke kan lade sig gøre at udrydde dem helt.
Derfor er opgaven at begrænse udbredelsen og – så at sige
– holde rotterne i kloakkerne og gøre livet så surt for dem
som muligt.

Rotter er skadedyr, der hvert år ødelægger for millioner af
kroner, og så er rotten bærer af en lang række smitsomme
sygdomme.
Alle borgere – både lejere, ejere og virksomheder har pligt
til at anmelde det til kommunen, hvis man ser en rotte i
boligen eller på grunden.

Tegn på Rotter

Det skal du gøre

Indendørs kan rotter gnave sig igennem træpaneler, vægge
og gulve. Rottens huller er som regel runde og behøver ikke
være større end en 2-krone, for at rotten kan komme
igennem. Hvis du oplever afgnavede træspåner eller huller
i fodpaneler og vægge, kan det være et tegn på rotter.

Kontakt med det samme den kommunale rottebekæmpelse. Det kan du gøre døgnet rundt på gladsaxe.dk/rotter

Piben og kradselyde fra paneler under gulve eller på loftet
kan også være tegn på rotter. Lydene kan skyldes andre dyr
som for eksempel mår og mus, men hvis lydene har karakter af små hvin eller skrig, er det med stor sandsynlighed
rotter. Også afføring i form af cylinderformede sorte eller
brune ekskrementer (ca. 6 mm tykke og knap 2 cm lange)
og en sur lugt af kloak er typiske tegn på rotter.

Her skal du oplyse hvor og hvornår, du har oplevet
problemet. Du har også mulighed for at uploade et billede
af stedet. Når vi har modtaget din anmeldelse, vil du blive
kontaktet af rottefængeren pr. telefon for aftale om tilsyn
– typisk samme dag. Hvis du ikke har mulighed for at
anmelde på hjemmesiden, kan du ringe til os på hverdage
klokken 9–14 på telefon 39 57 59 15. Hvis du har rotter
indendørs, kan du på hverdage klokken 15.30–22 samt
i weekender og helligdage klokken 7–22 kontakte
kommunevagten på telefon 39 57 66 75.

Hvert år laver rotter skader for millioner af
kroner på blandt andet elektriske installationer.
Heldigvis er det dog sjældent, at de
trænger helt ind i boligen.
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Udendørs
Tegn på rotter

Det skal du gøre

Huller i jorden for eksempel i nærheden af kloakdæksler,
riste eller ved soklen. Også synkende fliser på terrassen
eller i indkørslen er typiske tegn på, at rotter er i gang med
at underminere området.

Kontakt med det samme den kommunale rottebekæmpelse. Det kan du gøre døgnet rundt på gladsaxe.dk/rotter

Opdager du grusbunker i forbindelse med skure og udhuse,
er det også et typisk tegn på rotte-aktivitet. Vær også
opmærksom på huller omkring kaninbure eller hønsebure.
De er ofte tegn på, at der er rotter i området. Er der tale
om flere rotter, vil du ofte kunne lugte dem i form af en
ubehagelig kloaklugt.
Derudover bør du holde øje med rottens brunlige eller
sorte cylinderformede ekskrementer – ca. 6mm tykke og
knap 2 cm lange. Rotternes ekskrementer ligger typisk
samlet i bunker – i modsætning til mus, hvis afføring ligger
mere spredt. Hvis du kan se grus, når du åbner låget til
din kloak, er det næsten med sikkerhed et tegn på graveaktivitet fra rotter.
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Et typisk tegn på rotte-aktivitet. Her har rotten
gravet et hul i jorden i nærheden af et kaninbur.
Rotterne er i stand til på kort tid at underminere
et helt område.

Hvis du ikke har mulighed for at anmelde på hjemmesiden,
kan du ringe til os på hverdage klokken 9–14 på telefon
39 57 59 15.
Affald og skrammel bør altid fjernes fra grunden, så der
ikke er gemmesteder, hvor rotterne kan føle sig trygge.
Rotter kan hurtigt få lavet en rede i gammel isolering,
madrasser eller andet affald.
En fejlfri kloak er det sikreste værn mod rotteplage.
Tag kloakdækslet af engang hvert halve år og spul godt
med haveslangen så bunden af brønden bliver helt ren.
Sørg også for at udendørs affaldsspande er tæt tillukkede,
så lugt og adgang til føde begrænses.

Særligt kødaffald kan lokke rotter til fra nær og fjern. På de
større affaldscontainere er der ofte et afkasthul i bunden.
Tjek at proppen til hullet er sat i.
Derudover er det en god ide at kontrollere ventilationsåbninger, riste, lyskasser og rørgennemføringer, ligesom
det er en god ide, at beplantningen omkring dit hus holder
omkring en meters afstand til tagrendenedløb og tagrende.
Tænk også på at holde afstand mellem stakit og tagrende.
Husk at rotten blot kræver et hul på størrelse med en
2-krone for at komme ind.

Du bør også fjerne nedfaldsfrugt med jævne mellemrum og
begrænse fodring af fugle. Og så kan det være en god idé at
rykke rundt på de ting, du opbevarer i udhuse, med jævne
mellemrum.
Tænk i det hele taget på hvordan du undgår at give rotten
gode steder at slå sig ned. Har du høns eller kanin, bør du
sikre burene. For bure på jorden kræver det, at du graver
et metalnet cirka 70 cm ned i jorden. Er burene hævet, bør
de være mindst 70 cm over jorden og bunden sikret med
metalnet.

Finder du en død rotte udenfor, er det ofte,
fordi giften har virket. Sørg for at bruge handsker,
når du håndterer den. Rotten placeres i en pose,
der bindes knude på, og lægges i en affaldscontainer eller skraldespand.
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Mus eller rotte

Den brune rotte bliver op til 40 cm lang og
vejer mellem 200 og 400 gram. Der er kun lille
farveforskel mellem ryg og bug. Rotten har en spids
næse, små ører og en kraftig hale der er
lidt kortere end krop og hoved.

Det kan være svært for uøvede at se forskel på den såkaldte
halsbåndmus og en rotteunge. En voksen mus har samme
størrelse som en rotteunge. Det betyder, at der ofte bliver
anmeldt rotteproblemer, selv om der ’blot’ er tale om mus.
Er det mus, skal du selv sørge for at bekæmpe dem. Selv
om mus også kan gøre skade, er de ikke på samme måde
som rotten bærere af en række sygdomme, ligesom mus
ikke forvolder så store skader som rotter. Det er også langt
vanskeligere at bekæmpe rotter.
Når rotten søger føde, og den støder på et ukendt fødeemne, vil den smage på det forsigtigt. Hvis fødeemnet
påvirker rotten negativt, for eksempel ved at den bliver
syg, husker den episoden og vil ikke fremover forsøge at
spise den slags føde. Netop denne adfærd gør det svært at
bekæmpe rotter med gift.
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Det gør vi

Typiske årsager til rotteproblemer

Vi rykker ud så hurtigt som muligt og bekæmper
rotterne med fælder eller giftbeholdere. Vi rådgiver dig
også om, hvad du selv kan gøre for at reducere rotteproblemet. Bliver der konstateret huller i jorden tæt på
kloakken, vil rottefængeren ofte foretage en røgprøve.
Viser den, at der er huller i kloakken, skal du som husejer sørge for at få den repareret.

• Riste på gulvafløb i kældre mangler eller er ikke skruet
fast.
• Nedlagte kloakrør eller gulvafløb er ikke korrekt afproppede. Bemærk at det kræver autorisation at arbejde med
kloakrør.
• Udluftninger til faldstammer er ikke ført gennem taget
eller er afsluttet uden rottesikret vakuumventil.
• Sjusket tilslutning af faldstammeudluftning til tagventil.

Det gør vi IKKE

Halsbåndmusen (den største museart i Danmark)
bliver op til 12 cm lang. Den har brun pels
på ryggen og hvid på underkroppen. Halen er tynd
og lige så lang eller længere end kroppen.
Musen har store øjne og ører.

Skader på din kloak eller ejendom som rotterne har
forårsaget, er du selv ansvarlig for at få udbedret.
Er der tale om mus, muldvarpe eller mosegrise, må du
enten selv bekæmpe dem eller hyre et skadedyrsfirma
til opgaven.

Stærke tænder
Rotten kan – groft sagt – gnave sig igennem alt, hvad
der er blødere end jern. Derfor rækker det ikke med
ventilationsriste af plast. Både riste i soklen og højere
oppe på huset bør være af metal.

Vidste du at
• En rotte uden problemer kan løfte over 1 kilo – derfor
skal kloakristen skrues fast.
• Et rottepar på et år kan blive til over 800 rotter.
• En rottes tænder vokser 14 cm om året. Tænderne holdes
skarpe ved, at de to øverste konstant slibes mod de to
nederste.
• Rotten er en god svømmer og en dygtig dykker.
• Rotten har en lugtesans, der er 100 gange bedre end en
hunds.
• En voksen rotte er en forrygende højdespringer, der uden
problemer hopper 75 centimeter.
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Det siger loven om rotter

Gladsaxe Kommune
Byafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

gladsaxe.dk/rotter
Telefon: 39 57 59 15
Mail: bymiljoe@gladsaxe.dk
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Bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018:
§ 3 – Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal
straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med lovens § 17 a.
§ 4– Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage
sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af
deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes
levemuligheder på ejendommen begrænses mest
muligt, jf. lovens § 17, stk. 2. – Stk. 2. Pligten efter stk. 1
omfatter også brønde og stikledninger.

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst
og velfærd. ‘Undgå rotter – sådan gør du’ udspringer af
Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel, der kobler
sig til FN’s verdensmål om sundhed.

