Center for By og Miljø

Sådan undgår du rotter!
- gode råd mod rotter

GODE RÅD TIL AT UNDGÅ ROTTER
Furesø Kommune vil gerne begrænse antallet af rotter, og bruge så lidt gift så
muligt. Derfor beder vi borgerne om at hjælpe os. Her er nogle få gode råd til
at undgå rotter i hus og have.

 Rotter kan komme ind ad alle huller, der er større end 2 cm, sørg
derfor for at lukke sådanne huller i døre, vinduer, udluftninger, porte,
huller i murværk osv.
 Sørg for at alle nedløbsrør går helt ned i brønden og ikke stopper over
jordoverfladen.
 Husk at der altid skal være vandlås på en regnvandsbrønd, der er ført
til kloak
 Få tjekket at udluftningsventiler på loftet fungerer og at
faldstammeudluftninger er ført op over tag. Både udluftningsventiler
og faldstammeudluftning skal have isat net/metalplade med
maskestørrelse/huller på under 2 cm.
 Hold øje med om der er huller omkring brønddæksler eller om fliser
begynder at synke, det kan skyldes en defekt kloak.
 Tjek jævnligt din brønd for tegn på brud eller opstuvning, men kravl
ikke ned.
 Undgå beplantning som vokser op ad husmuren, rotter er fantastiske
til at klatre, og finder nemt de huller, der måtte være at komme ind
ad.
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 Oplagring af materialer skal klodses op og flyttes ca. en 0,5 m ud fra
bygninger. Rotter bryder sig ikke om åbne arealer.
 Opbevar eventuelt foder til husdyr og mennesker i jernbeholdere, da
rotter kan gnave sig igennem alt, der er blødere end jern.
 Fuglefodring skal ske minimum 1 m over jorden.
 Hønsehuse skal være hævet minimum 35 cm over jorden. Og der må
ikke ske overfodring, så der ligger store mængder madrester tilbage,
da dette er tag-selv-bord for rotter og mus.
 Hønsegård eller dyrehold bør afgrænses af volierenet med
maskestørrelse på maksimum 2 cm. Hegnet skal graves minimum 60
cm ned i jorden og føres over hele aflukket.
 Rottespærre i kloak kan være en god løsning for ikke at få rotter
indendørs.

Skulle du alligevel møde en rotte død eller levende, eller ser du spor som
huller eller ekskrementer efter dem, så skal du straks anmelde dette på
www.furesoe.dk/rotter
OBS: Rotter kan medføre en masse sygdomme, så undgå at røre ved dem med
bar hud, og gør grundigt rent med gummihandsker og eventuelt
beskyttelsestøj, hvis de har været indendørs.
Ved skybrud kan der komme kloakvand op i kælder.
Da der er rotter i kloakken, er der en stor smitterisiko
brug derfor beskyttelsestøj.
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Undgå rotter
Furesø Kommune vil gerne begrænse antallet af overfladerotter, og bruge så lidt
gift så muligt. Derfor beder vi borgerne om at hjælpe os.
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