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Rottesikker minicontainer
En effektiv måde at sikre sig mod rotter er at 
udskifte sækkestativet med en minicontainer

Hvis du har mistanke om, at du har fået besøg af 
rotter, skal du hurtigst muligt kontakte Teknisk 
Forvaltning på tlf. 36 37 70 00 eller via mail rk@
rk.dk. 

Du kan se mere om forebyggelse og bekæmpelse 
af rotter og andre skadedyr på www.rk.dk. 

RÅD OM ROTTER



UNDGÅ ROTTEANGREB
Rotten er et alvorligt skadedyr, der kan forvolde 
store materielle og bekostelige skader på ejen-
domme. Samtidig udgør rotten en sundhedsrisi-
ko for mennesker, da den fører forskellige smit-
somme sygdomme med sig.

Denne folder informerer om, hvordan du bedst 
undgår rotteangreb på din bolig. 

Fjern føde
Hvis der ikke er mad, er der ikke rotter. 
•	 Bind altid knude på affaldsposerne inden de 

smides ud

•	 Anvend en minicontainer til dit affald (140 li-
ter eller 240 liter)

•	 Stil ikke affald ved siden af dit sækkestativ el-
ler din affaldscontainer

•	 Sørg for, at din affaldsbeholder er i orden og 
kan lukke tæt

•	 Undgå at fodre fugle eller have foder til hus-
dyr stående tilgængeligt udenfor

•	 HVIS man ikke kan lade være med at fodre 
fugle: læg kun lidt foder ad gangen samt én 
type korn, og sørg for, at rotterne ikke kan få 
fat i det  

•	 Fjern nedfaldsfrugt fra haven

Ryd gemmesteder
Rotter søger efter skjulesteder og potentielle 
redepladser. En rotte får typisk 30-50 unger om 
året.

Hold din ejendom ren og ryddet, så rotters op-
holdsmuligheder begrænses 
•	 Beplantning holdes en meter væk fra husmur

•	 Oplagring af materialer bør ske så langt væk 
fra bygninger som muligt

Luk adgangsveje
Et hul svarende til en to-krone er nok til at give 
adgang for en rotte. 

•	 Luk ventilationshuller, sprækker og utætheder 
med net eller beton indenfor og udenfor hu-
set, samt i skure og affaldsrum. 

•	 Sørg for at rørgennemføringer er tætte og 
sæt evt. net i nedløbsrør

•	 Undersøg kloakken og reparer eventuelle 
utætheder

Tegn på rotter
Rotter efterlader sig tegn. Det kan eksempelvis 
være:
•	 Huller i jorden uden opgravet jordbunke om-

kring

•	 Ekskrementer på 1-1½ cm

•	 Pludselig opståede sænkninger i jord og faste 
belægninger, særligt omkring kloak

•	 Gnave- og kradsemærker 

•	 Pusle- og kradselyde fra loft, gulv, paneler, køk-
kenskabe o.lign.  

•	 Kloaklugt kan være tegn på utætheder

Hvad siger loven?
Loven siger, at man som grundejer har pligt til at 
sikre og renholde sin ejendom, så rotters leve-
muligheder begrænses mest muligt. 

Kommunen har pligt til at sørge for, at rotterne 
bekæmpes (over jorden). Udgiften til bekæm-
pelse er allerede betalt over ejendomsskattebil-
letten. 

Du skal til gengæld selv betale for eventuelle ska-
der, som rotter forvolder på din ejendom samt 
eventuelle reparationer af din kloak. 


