Råd og vejledning

Sådan forebygger
og bekæmper vi rotter
effektivt sammen

Sammen forebygger
og bekæmper vi rotter
effektivt
Vi har også brug
for din hjælp!

n

Det er kommunen, der har det overordnede ansvar for rottebekæmpelsen, men
kommunen har dog brug for din hjælp
som borger i kampen mod rotterne.
Du kan nemlig gøre rigtig meget ved
hjælp af forebyggelse for helt at undgå at
få besøg af rotterne. Du hjælper dermed
også med at begrænse rottebestandens
muligheder for at vokse overordnet.

Hurtig anmeldelse af rotter!

Rotter er meget sky dyr og oftest lever
de nede i kloakkerne i byerne. Men når de
kommer op til overfladen, kan de hurtigt
forårsage store skader, som er kostbare at
udbedre for dig som grundejer. Derfor er
det vigtigt, at du hurtigt anmelder rotter
til kommunen.

Hvorfor forebyggelse
frem for gift?

Vi står sammen
mod rotterne!

Holstebro Kommune har fokus på en miljøbevist anvendelse af gift, for at reducere
udbredelse af resistens og minimering af
de miljømæssige konsekvenser.

Hvis du har fået konstateret rotter på
din ejendom, anbefaler vi, at du deler
den information med dine naboer, da
de måske også kan være ramt eller blive
berørt af rottetilholdet. Det er nemlig ved
en fælles koordineret indsats, at rottebekæmpelsen er mest effektiv!

Miljøbevist bekæmpelse betyder ikke, at
der ikke kan og vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen, men at Holstebro Kommune vil bestræbe sig på, at der kun anvendes gift, når det er den bedste løsning:
n
n

n

At skabe større opmærksomhed
omkring den fælles opgave, som det
er at forebygge rotteforekomst i hele
kommunen.

Vi hjælper dig med
at få overblik

 t tiden, hvor gift er tilgængelig i den
A
enkelte bekæmpelse, minimeres.
At giften udlægges med forsigtighed
for at undgå utilsigtede forgiftninger af
andre dyr, rovfugle, ugler etc.
At der kun anvendes den mængde gift,
der er nødvendigt.

Du kan på de følgende sider finde vejledning om forebyggelse af rotter, information om hvordan rottebekæmpelsen
foregår, når du har konstateret rotter på
din ejendom, samt finde vigtige råd om
rengøring og sundhed ved rottetilhold.
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Overblik: Sådan foregår
rottebekæmpelsen
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Afslutning

Løsnings-cyklus

Når du har fået konstateret rotter, hjælper den kommunale
rottebekæmper dig trygt igennem forløbet med råd og vejledning. Rottebekæmpelse kan tage lang tid, hvis kilden er svær
at finde. Derfor kræver det tålmodighed og grundighed
at bekæmpe rotter!
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Hurtig anmeldelse

Hvis du har mistanke om rotter, er det
vigtigt, at du hurtigt anmelder rotter til
kommunen! Jo hurtigere vi begynder bekæmpelsen, des mindre bliver omfanget
af skader i og omkring dit hjem.
Du betaler til den kommunale rottebekæmpelse over skatten, så du bliver
ikke opkrævet ekstra gebyr, når du modtager besøg.

Besøg og vurdering

På det første besøg foretager rottebekæmperen en vurdering af:
n
n
n
n
n

Hvornår kommer
rottebekæmperen?

 r der tegn på rotter?
E
Hvor kommer de fra?
Hvordan stoppes rotterne?
Hvordan bekæmpes rotterne bedst i
dette tilfælde?
Er der behov for at involvere andre
parter? (f.eks. kloakmester, forsikring)

Hvordan hjælper du?

Ved det første besøg er det vigtigt, at du
er til stede, så du kan videregive informationer til rottebekæmperen og sørge for,
at der er adgang til alle bygninger og
eventuelle kloakdæksler, der er tildækkede.

For anmeldelse af rotter i beboelse, institutioner og fødevarevirksomheder o. lign.
vil den kommunale rottebekæmpelse
rykke ud samme dag eller senest næste
formiddag.
For øvrige anmeldelser af rotter rykker
den kommunale rottebekæmpelse ud
senest 5 hverdage efter anmeldelse.
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Bekæmpelse
igangsættes

Rottebekæmperen vil typisk stille fælder,
der hvor rotterne sidst er blevet set. Rotter
er nysgerrige dyr, men er alligevel bange
for nyt, så derfor kan der gå nogen tid, før
rotterne går i fælderne. Hav derfor tålmodighed og flyt ikke selv på fælderne!

Når rottebekæmperen kommer på besøg
igen, foretager han en vurdering af, om
problemet er løst. Hvis det er løst, kan
sagen afsluttes (Punkt 6).
Hvis ikke, vurderes det, om de igangsatte
tiltag er effektive, om kilden til problemet
er fundet, samt hvilket nye tiltag, der skal
igangsættes (Punkt 2).

Rottebekæmperen vil derudover gennemgå din ejendom sammen med dig
for at fortælle dig, hvad du kan gøre for at
forebygge og stoppe rotterne.

Denne cyklus fortsættes, indtil hovedkilden til rotteproblemet er fundet og problemet løst. Derefter kan sagen afsluttes.

Disse forbedringer kan forhindre rotterne
i at sprede sig, og presse rotterne til at gå
i fælderne eller søge tilbage i kloakken,
hvor rotterne som udgangspunkt er et
nyttedyr.
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Besøg og
revurdering
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Udbedring og
forebyggelse

Sagen
afsluttes

Når kilden til problemet er fundet og
udbedret, samt nye tegn på rotter ikke er
tilstede, kan sagen afsluttes.

Mens bekæmpelsen er igang, kan du gøre
en stor forskel for bekæmpelsen ved at
følge den vejledning som rottebekæmperen giver dig. Du kan tage udgangspunkt i
tjeklisten på side 6-7.

Du kan gøre rigtig meget for at undgå at
få rotter igen. Se vores gode råd til forebyggelse af rotter på de næste sider, samt
på disse hjemmesider:
www.holstebro.dk/rotter og
www.rotteangreb.dk
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10 gode råd omkring
forebyggelse af rotter

kværnrum og opbevaringsrum for korn,
foderstoffer og halm.

5. Afløbssystemer

Rottetilhold betyder med stor sansynlighed skader på din
ejendom, samt risiko for at blive smittet med rotteoverførte
sygdomme. Du kan ved at følge disse råd, mindske din risiko
for at få rotter på din ejendom.

Bygningers afløbssystem samt afløbsledninger fra stalde, møddinger, samlebrønde og lignende skal være tætte og
forsynes med rottesikre dæksler eller riste.
Afløbsbrønde skal have rottetætte riste
eller dæksler, og brud på brønde og ledninger skal straks repareres. Faldstammeudluftninger bør forsynes med rottenet.
Tagnedløb og afløb fra køkkenvask skal
udmunde under rist eller dæksel.

1. Tage og ydermure

3. Ydermure og bagdøre

6. Udmugningskanaler

9. Træer og brændestabler

2. Installationer i ydermure

4. Huller og revner

7. Indvendig renholdelse

10. Gårde og kældre

Tage, ydermure, sokler og vinduer skal
være helt tætte. Bindingsværksmure og
andre ydermure af mindre end én stens
tykkelse bør være sikret med finmasket
rottenet, eternitplade eller lignende ned
til 60 cm under jorden og op til 30 cm
over jorden.

Yderdøre og porte skal slutte helt tæt i
karm og dørtrin. De nederste 30 cm kan
evt. beklædes med jern, zink eller lignende. Døre og vinduer til kældre og lofter,
som ikke benyttes, bør holdes lukkede.
Bagdøre og kælderdøre kan evt. forsynes
med dørlukkere.

Ventilationsriste i sokkel og mur skal være
hele og fastgjorte og være af et materiale,
som rotter ikke kan trænge igennem, fx.
metal. Gennemføringer til elkabler, rør mv.
i mur og sokkel skal sikres med trådnet,
plader eller lignende.

Huller og revner i gulve, vægge og lofter,
samt gårdspladser, lyskasser og lignende,
skal repareres med et materiale som det
oprindelige eller stoppes med galvaniseret trådnet og udstøbes med beton.
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8. Arealer omkring
bygninger

Arealer omkring bygninger bør holdes
rene for ukrudt og rod i et flere meter
bredt bælte, så man let kan se eventulle
rottehuller i jorden eller andre spor af
rotter.

Træer, buske og espaliervækster, der
vokser op ad murværk, skure osv., bør
beskæres eller fjernes helt, da rotter ofte
kommer ind i bygninger og tagkonstruktioner ad den vej. Brændestabler, brædder,
stolper og lignende bør klodses op over
jorden og bør ligge frit fra mur, vægge og
lignende.

Udmugningskanaler skal være intakte, og
i stalde bør inspektionslemme være sikret
med jernplade eller betonfliser.
Udmugningskanalernes munding bør
være sikret med klap eller jernplade,
så rotterne ikke kan trænge igennem
kanalens åbning. Trækstationer bør sikres
forsvarligt mod rotter.

Gårde, lyskasser mv. skal holdes rene, så
rotter ikke får mulighed for at gemme
sig og bygge rede. Det samme gælder
trappegange, kældre og loftrum. Affald af
enhver art, bunker af sten og lignende skal

Indvendige rørgennemføringer i vægge og lofter skal lukkes eller sikres ved
hjælp af galvaniseret plade eller rottenet.
Landbrugsbygningernes indre skal holdes
så rene som muligt. Det gældes især
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fjernes. Byggegrunde, hvor der jævnligt
efterlades affald og skrammel, kan kræves
indhegnet med trådnet eller plankeværk i
en højde op til 1,80 m.

14. Opbevaring af foder

Korn og foderstoffer bør opbevares
utilgængeligt for rotter. Ved plansiloer
bør utilgængelige hulrum så vidt muligt
undgås. Fodersiloer bør sikres med galvaniseret trådvæv eller lignende. På korn- og
halmlofter bør hulmure sikres med finmasket net og evt. tilstøbes med beton.

11. Hønsehuse og kaninbure

Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure mv. skal være hele, rene og kan
kræves sikret med rottenet. Kan husene
ikke sikres, bør de hæves mindst 35 cm
over jorden. Se eventuelt vores folder om
hønsehold.

Sundhed og rengøring
når du har rotter
Rotter bevæger sig rundt i kloaksystemet, som er fyldt med
forskellige bakterier. Derfor kan rotterne være smittebærere af
alvorlige bakterier, der kan overføre sygdomme til mennesker.
Man ved, at rotter kan overføre mindst 55 forskellige sygdomme, hvoraf nogle kan være dødelige.

Derfor er det vigtigt, at du følger disse rengørings- og sundhedsråd:

15. Kompost og affald

I Holstebro Kommune indsamles madaffald og haveaffald til nyttiggørelse. Affaldsordningerne er fastlagt i kommunens
regulativ for husholdningsaffald.

12. Fodring af dyr

Fodring af vilde fugle må kun foregå i
det omfang, at fuglene kan fortære det
udlagte foder dagligt. Fodring af vilde og
herreløse katte frarådes.
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Brug altid
handsker

Det er vigtigt at undgå fysisk kontakt med
rotter og med materialer eller madvarer,
som rotterne kan have haft kontakt med.

2

Det er vigtigt, at du benytter Klorin, Rodalon eller lignende, som er desinficerende.
Foretag rengøringen af to omgange, først
en grov rengøring for at få det værste væk,
derefter en minutiøs omgang.
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Brug åndedrætsværn

Det kan anbefales at benytte et åndedrætsværn, hvis du skal arbejde steder,
hvor der findes indtørret rotte- eller museekskrementer.

13. Foder til vildt

Foderpladser for vildt må ikke indeholde
større mængder, end vildtet kan æde
hurtigt. Det er bedst at anbringe foderet i
foderbeholdere, som er hævet over jorden
i en højde, som rotterne ikke kan nå.

Se mere om sundhed og rengøring
på holstebro.dk/rotter under
’Hvad kan du selv gøre?’
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Brug desinficerende
rengøringsmidler

Madvarer
kasseres

Madvarer, som rotten kan have været i forbindelse med, skal kasseres. Dette gælder
dog ikke dåser og andre emballerede fødevarer, så længe disse rengøres grundigt
i bakteriedræbende rengøringsmiddel.

!
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Ofte stillede spørgsmål
skal jeg
? Hvordan
anmelde rotter?

Det skal man på Holstebro Kommunes
hjemmeside www.holstebro.dk. Du kan
få hjælp til anmeldelsen ved at ringe til
industriafdelingen (se kontaktoplysniger
på bagsiden af folderen).

?

ligger min
? Hvor
kloak?

har I sat gift? Hvorfor
kasser, når giftfri rotte-

jeg ikke bare få
? Kan
noget rottegift og selv

Der er ikke altid gift i kasserne. Hvis bekæmperne er i tvivl, kan de isætte detektorblokke, som er giftfrie. Er der gnavet i
blokkene, kan bekæmperne se, hvilket dyr
det er, og dermed igangsætte den bedst
tænkelige bekæmpelse.
Kasserne kan også indeholde klapfælder.
Kasserne bruges, når der befinder sig
andre dyr på ejendommen, eksempelvis
hunde og katte, så de ikke får snuden eller
poterne i klapfælden.

I nogle tilfælde har Holstebro Kommune
kloaktegninger liggende – men ikke i alle
tilfælde. Hvis man ved, hvilken kloakmester der har etableret kloakken, kan man
kontakte denne. Ellers er det din pligt
som grundejer selv at finde dine kloakledninger.

Hvad koster
rottebekæmpelsen?

Rottebekæmpelse betales over ejendomsskatten, og det er derfor ikke forbundet
med et gebyr at modtage besøg fra den
kommunale rottebekæmper.

lægge det ud?

Man kan ikke få udleveret rottegift. Det
er kun autoriserede rottebekæmpere,
der er uddannet til at håndtere giften og
vurdere om det er nødvendigt eller ej. Det
er ulovligt selv at lægge gift, men du må
dog gerne opsætte smækfælder.

lang tid tager det
? Hvor
at bekæmpe rotter?

Det er meget forskelligt, men det går
hurtigst, når du samarbejder med rottebekæmperen og udfører de opgaver og
tiltag som rotttebekæmperen anbefaler.

skal jeg bruge
? Hvad
som madding i smæk-

min
? Dækker
forsikring?

bekæmpelse er målet?

Det kan vi desværre ikke svare på, da
det kommer helt an på din police. Vi
anbefaler altid, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er
dækket.

min forsikring
? Dækker
genhusning, når jeg har
rotter indendørs?

Det er igen et spørgsmål om, hvilken
forsikring du har tegnet, men det er dog
sjældent, at forsikringen dækker genhusning

det rottegift der
? Erligger
i klapfælderne?

Nej, det er ikke rottegift. Der bruges to
forskellige lokkemidler: det ene ligner
ketchup, og det andet ligner kartoffelmos.
Begge er giftfrie og virker kun som
lokkemiddel.

fælden?

ved jeg om
? Hvordan
min kloak er intakt

Rotter er bange for nye ting, derfor skal
du benytte madding, som ikke udgør
noget nyt. Hvis rotterne tidligere har spist
af for eksempel æbler, kan de med fordel
benyttes som madding. Maddingen fastgøres grundigt til udløseren.

og i orden?

Det er en god ide at tjekke din kloak
jævnligt. Hvis du ser tegn på løs jord og
nedsunkne fliser i nærheden af kloakken
kan det være tegn på brud på kloakken.
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Når du opdager rotter
Anmeldelse

Hvis du konstaterer rotter eller har tegn på rotter,
har du pligt til at anmelde dette hurtigst muligt.
Du kan gøre det her: www.holstebro.dk/rotter
Anmeldelsen sendes på den måde direkte
til vores rottebekæmper.
Du kan også anmelde til Anticimex på
tlf. 9632 0065.
Læs mere om rotter: www.mst.dk
Yderligere information
Teknik og Miljø
naturogmiljo@holstebro.dk
Tlf. 96 11 75 57

