Gode råd om rottesikring
Undgå rotter i boligen

Rotten – er den virkelig et problem?
Hvor der er mennesker, er der rotter. Vi har ubevidst taget den brune rotte med
os rundt i næsten hele verdenen og det er fordi rotterne har opdaget, at hvor
der er mennesker, er der mad, vand og tørre redesteder – de tre ting, enhver
rotte har brug for.
Problemet er, at rotterne kan sprede mange forskellige sygdomme og
forårsage store ødelæggelser, blandt andet på vores boliger, madlagre og
kloakker.
Det er derfor vigtigt vi får bekæmpet rotterne så hurtigt og effektivt som muligt
og lige her, kan du gøre en hel masse selv, da den bedste bekæmpelse faktisk
er en god forebyggelse.

Lidt fakta om rotter

•

Rotten er en gnaver, der kan tygge gennem alt, der er mindre hårdt
end jern.

•

Rotten er meget adræt og kan både klatre og springe rigtig fint. En
fuldvoksen rotte kan endda komme gennem et hul på kun 2 cm.

•

Rotten bliver hurtigt til flere, og to rotter kan potentielt blive til flere
end 800 rotter på
et år – men det sker heldigvis sjældent!

•

Rotten er altædende, det betyder at også hundelort, nedfaldsfrugt,
æg, mejsebolde, græsfrø, madaffald og en masse andre ting, kan
holde rottens mave glad.

Er alle rotter så et problem? Nej, der findes flere arter af rotter og ikke alle er et
problem for os, enkelte steder bliver de endda anset for at være hellige, da
mange dyr lever af dem. Man bruger trænede rotter til minesøgning og rotten
er et yndet kæledyr, da den er meget intelligent. Men en fritlevende rotte i
Danmark anses som et skadedyr, og skal derfor bekæmpes.

Rottesikring af kloakken
Som boligejer er det din pligt at rottesikre og renholde din ejendom. Det er en
bred forpligtigelse, som måske kan være lidt svær at forstå. Ikke alle ved for
eksempel, at det også gælder kloakken, der hører til din ejendom. Det vil sige,
at du også skal sikre, at din kloak er hel og funktionel, helt ud til skelbrønden.
De store hovedkloakker er ikke særlig gode levesteder for rotterne, og derfor
søger de ind i de mindre kloakgrene, som vi har under bygningerne.
Især i byer, ser vi ofte problemer med rotter, der kommer fra kloakken. Derfor
er det vigtigt at få tjekket og udbedret skader på kloakken.
Gode råd til rottesikring i kloak:
• Inden du køber et hus, er det en god idé, at få en kloakmester til at lave
en tv-inspektion af kloaksystemet, og et estimat af udgifterne til en
eventuel udbedring, så du ved hvad du overtager.
• Hold øje med din grund. Ser du huller nær kloakbrønden, eller pludseligt
sammensunkne fliser, hvor rørene løber, kan det være tegn på kloakbrud.
• Hvis dit kloaksystem er intakt og i god stand, kan du få opsat en
rottespærre, der gør det svært for rotter, at trænge ind under din
bygning. Husk spærren skal tilses årligt.
• Få tjekket faldstammeudluftningen, da disse ofte ikke er rottesikrede og
let kan blive det. Vi ser ofte at rotter har fået adgang til loftet via en
faldstammeudluftning.
• Husk at lave en midlertidig afpropning af kloakken, hvis den ikke skal
bruges i længere tid, f.eks. under en ombygning.

Rottesikring af boligens ydre skal
Her handler det om at holde rotten ude af huset, så det er vigtigt at huske en
voksen rotte, kun skal bruge et hul på 2 cm, for at komme ind.
Gode råd til rottesikring af den ydre skal:
• Tjek jævnligt boligens murværk, døre og vinduer for huller og sprækker,
og få dem hurtigt fikset, hvis de kommer. Har du træer rundt om
bygningen, bør du også tjekke taget for huller.
• Tagnedløb skal være tætsluttet ved udløb, da dette kan være en let vej
for rotter, at få adgang til taget, hvorfra de kan komme ind på loftet.
• Sørg for at alle ventilationsriste er
intakte og af metal. Mellemrummene
på risten bør ikke overstige 1 cm (0,5
cm, hvis du også vil undgå mus).
• Hold døre og vinduer lukkede, når du
ikke lufter ud. Steder hvor vinduer står
permanent åbne, bør installeres et
fintmasket (maks. 1x1 cm) metalnet,
til at holde rotterne ude.
• Har du en pyntefacade påsat på muren, eller en hulmur, skal du sikre at
den er tætlukket i bunden, eventuelt blot med galvaniseret metalnet
(maskestørrelse maks. 1x1 cm), da dette ellers vil give rotten adgang til
en perfekt redeplads, hvor det kan være meget svært, at komme til under
bekæmpelsen.
• Katte- og hundelemme kan også benyttes af rotter, så hvis du har rotter i
haven, bør du overveje at lukke lemmen af mens der bekæmpes.
Derudover er det en rigtig god idé at holde bevoksning, permanent oplagring
og byggerod ca. 0,5 meter væk fra bygningen, da rotten kan klatre i dette og
dermed få adgang til åbne vinduer, ventilationsriste og evt. tag.

Rottesikring indendørs
Selvom både kloakken og boligens ydre skal er sikret, er det en god idé at sikre
indvendigt også – jo flere lag rottesikring, des bedre.
Gode råd til rottesikring indendørs:
• Sørg for at alle riste på gulvafløb er skruet fast. En rotte kan nemlig let
skubbe op til 1,2 kg. og kan dermed skubbe en normal rist op, hvis den
ikke er skruet fast.
• Kan kloakken ikke sikres inden bygningen, er der et par muligheder
tilbage – du kan sætte en ”gravid dame” på faldstammen, hvis der er
højde nok til det i kælderen, eller du kan få sat en toiletrottespærre på,
lige under toilettet. Få en VVS’er til at komme på besøg og vurdere
mulighederne hos dig.
• Luk af ved kabelgennemføringer. Da der typisk er god plads rundt om
kablerne, har rotten let adgang til vægge og etageadskillelser ved
kabelgennemføringerne.
• Tjek for huller i væggene. Der kan f.eks. være problemer nær gulvet bag
køkkenelementerne. Det kan derfor være en god idé at tage soklen af og
se ind under køkkenskabene.

Har du fået rotter ind i boligen?
Selv med alle de bedste sikringer mod rotter, kan det jo desværre stadig ske, at
du får rotter ind i hjemmet. Når det sker, skal du anmelde det til kommunen og
så vil du få besøg af en af vores rottebekæmpere, der vil hjælpe dig med, at
finde ud af hvor rotten er kommet ind i dit hjem og bekæmpe rotten.
Gå ikke i panik. Selvom det er ubehageligt at have besøg af en rotte i hjemmet,
er der heldigvis mange ting du selv kan gøre, for at mindske smitterisiko, mens
bekæmpelsen står på.

Gode råd, når du har rotten på besøg:
• Fjern al mad, der står fremme. Rotten er altspisende og vil både gå i
slikskålen, brødkurven, frugt og alt andet du har stående frit fremme.
Sørg derfor for at få sat al din mad ind i køleskabet eller i en lukket
beholder – det er desværre ikke nok at sætte det i en plasticpose eller
ind i køkkenskabet uden en lukket beholder. Er du i tvivl om rotten kan
have rørt din mad, så smid den ud.
• Husk foderet til kæledyrene også spises af rotten, så undlad at have mad
stående fremme til dine dyr mens rotten er på besøg.
• Gå ud med skraldet hver dag. Hvis rotten holder til i dit køkken, er det
dog en god idé at gå ud med skraldet løbende, så der aldrig er skrald
(især madaffald) i køkkenet.
• Vask alle overflader med varmt vand og sæbe, inden du bruger dem.
Dette er især vigtigt i køkkenet, men hvis ikke rottens adgang i hjemmet
er begrænset, bør du vaske overfladerne i hele hjemmet inden brug. Du
kan eventuelt supplere med en afspritning, efter du har vasket
overfladerne.
• Hold dørene lukkede indenfor, da dette vil begrænse rottens muligheder
for at komme rundt i dit hjem.
• Har rotten været i møblerne bør du vaske eller få renset hynderne med
almindelig sæbe og minimum 42 grader varmt vand. Alternativt kan du
undlade at benytte møblerne i mindst en uge, da bakterierne så vil tørre
ud og dø, og dermed ikke udgøre en smitterisiko. Du bør dog stadig tørre
hynderne af med vand og sæbe før du stiller møblet i ”isolation”.

Husk at anmelde rotter
Som borger skal du huske at melde det til kommunen, når du ser en rotte, eller
tegn herpå - også når det ikke er hjemme hos dig selv. Er du i tvivl om det er
rotter, mus eller et helt tredje dyr, du har besøg af, så anmeld det alligevel og
lad rottebekæmperen undersøge sagen.
• Hold øje med tegn på rotter og anmeld dem med det samme, så
kommunen kan sætte en effektiv bekæmpelse i gang hurtigt. Tegnene
kan f.eks. være huller i plænen, ekskrementer og gnavemærker i
træværket.
• Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din
ejendom.
• Det er kommunens pligt at bekæmpe rotterne. Rottebekæmpelsen er
betalt over ejendomsskatten, og du vil derfor ikke modtage en regning
for bekæmpelsen.
Du kan anmelde rotter på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk/rotter
På kommunens hjemmeside, kan du også finde mere information om
kommunens rottebekæmpelse, samt finde flere gode råd til rottesikring.
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