Hjælp os med at bekæmpe rotterne!
Fakta om rotter				

Den brune rotte, som lever i det danske kloaksystem,
bliver omkring 45 cm lang – heraf måler halen cirka
20 cm. En voksen han vejer typisk 200–300 gram,
men de kan veje op til et halvt kilo. Hunnerne er en
anelse mindre.
Rotter yngler året rundt. En rottehun får typisk
10–12 unger pr. kuld, og kan få tre til fem kuld
om året. Et enkelt rottepar bliver dermed nemt til
50 rotter på et år, hvis betingelserne er gode.
I nogle tilfælde endda en del flere.
Vi håber, du vil tage kampen op med os…

Hvordan undgår jeg rotter?								
Forebyggelse af rotter er altid bedre og nemmere end
bekæmpelse. Fjerner du rotternes levemuligheder,
bliver de væk. Derfor er det meget vigtigt at sikre og
renholde sin ejendom.
• Tjek om dine installationer, afløb og kloakledninger
er intakte og tætte. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har mistanke om skader.
Du kan også få foretaget en TV-inspektion af dit
kloaksystem.

• Sørg for at fjerne ‘døde’ kloak- og afløbsrør, der ikke
længere benyttes, efter en ombygning. Døde rør er
et oplagt sted for rotter at bygge redde og yngle.
• Få en kloakmester til at montere en rottespærre i dit
affaldssystem.
• Kræv en tv-inspektion af kloaknettet på grunden,
når du køber hus, så du sikrer dig, at installationer,
afløb og ledninger er intakte, og at der ikke er rotter.

Hvad gør jeg, hvis jeg har rotter på min grund?					
Hvis du ser rotter eller spor efter rotter på din
(og din nabos) grund, har du pligt til at anmelde
det til Favrskov kommune via Rotteweb:

favrskov.dk/rotter
eller telefon 89 64 10 10

Hjælp os med at bekæmpe rotterne								
Favrskov Forsyning gør en stor indsats for at bekæmpe rotter og forebygge rotteproblemer. Men vi
har brug for din hjælp, hvis vi skal bekæmpe rotterne
effektivt.

Vores indsats foregår i det offentlige kloaknet.
Men hvis rotterne skal have kamp til stregen, skal de
bekæmpes både i den offentlige kloak og på private
grunde. Ellers kan kampen nemt være forgæves.

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde
din ejendom, herunder brønde og stikledninger
således, at rotters levemuligheder på ejendommen
begrænses mest muligt.

Læs her, hvordan du tjekker, om der er rotter ved dit
hus, og hvordan du undgår at få problemer med de
langhalede skadedyr.

Hvordan tjekker jeg for rotter?
Rotter er mest aktive om natten. Derfor vil du
sjældent se dem om dagen, selvom der er rotter
på din grund.
Hold i stedet øje med de spor de efterlader:
• Gnavelyde og hvin på lofter, i mure
og under gulve.
• En stærk lugt af kloak.
• Brune løbespor på bjælker
og langs vægge.
• Gnavehuller i mure, vægge
og gulve.
• Reder på lofter og under
gulve.
• Ekskrementer.
• Sammenfald i jorden over
områder med kloakrør.
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