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Bekæmp og forebyg rotter, et fælles ansvar
Kære borger
Vi vil gerne informere dig om, hvordan du kan forebygge at der kommer rotter på din ejendom.
Rotter er et skadedyr, som kan bære på sygdomme, som kan smitte til mennesker via deres
ekskrementer.
Fælles ansvar, hvad kan du gøre?
For at komme rotterne til livs, skal du være med til at forebygge levemulighederne for dem. På
bagsiden kan du læse vores gode råd om forebyggelse af rotter.
Hvorfor kommer der rotter?
Når vinterene er milde, bliver der gode levevilkår for rotterne. Antallet af rotteanmeldelser er
steget med 98 % i forhold til vinteren 2014/2015. Dette forventeligt, fordi der til dels er flere
rotter, men også fordi der er kommet meget fokus på rotter og så er det blevet nemmere at
anmelde rotterne.
Hvis du har rotter på din ejendom, er du ikke i tvivl- sporene er meget tydelige. Der vil ligge
eksrementer, du vil have huller og kradsmærker i bygninger og du vil kunne høre eller se dem.
Rotter tiltrækkes af mad, vand og læ, så du skal forebygge og sørge for at der ikke ligger
madrester, korn mm. frit tilgængeligt.
Vi hjælper dig med at fange rotterne.
I Lejre Kommune er det firmaet Nomus A/S, som varetager vores rottebekæmpelse.
Hvis du får rotter, så er det Nomus A/S som hjælper dig med at bekæmpe rotterne, indtil de er
væk. Du vil modtage gode råd om, hvordan du kan og bør forebygge rotteangreb.
Hvis det er tilfældet at du har rotter, så skal du anmelde det på vores hjemmeside,
www.Lejre.dk. Når du har sendt anmeldelsen bliver du kontaktet af Nomus A/S.
Hvad koster det dig?
Det er pålagt alle at betale for den kommunale rottebekæmpelse, dette gøres automatisk via din
ejendomsskat. I 2019 er satsen 0,156 promille af din ejendomsværdi.
Priseksempel: Ejendomsværdi 1.000.000 kr. /1000 * 0,156 = 156 kr. pr. år.
Vil du vide mere om rotter?
På vores hjemmeside har vi svar på de mange spøgsmål, som du måske kan have, samt endnu
mere information om hvordan du selv kan og bør forebygge rotterangreb.
Venlig hilsen Lejre Kommune
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Gode råd om forebyggelse af rotteangreb
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Tjek om dæksler, nedløbsbrønde og samlebrønde på din grund er intakte. Se efter lækager og
revner, som rotterne kan løbe igennem



Opsæt rottespærre i din samlebrønd, dette skal gøres af en autoriseret kloakmester, og du skal
selv betale for det



Kloakledninger, der ikke længere er i brug, skal være afproppet efter forskrifterne



Kloakrør og faldstammer må ikke stå åbne, de skal være proppet til efter forskrifterne



Tjek om du har faldstammeudluftninger på loftet, de skal være tætte og monteret med metalnet



Tjek at ydermure, døre og vinduer er intakte og tætte, samt at dørene slutter tæt til terræn



Unge rotter kan komme igennem huller som er mindre end 1 cm., så det er vigtigt at lukke alle
huller



Tjek at ventilationsriste i sokkel og mur er hele og med en tremmeafstand på max 5 mm. De
skal være lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem, gerne galvaniseret stål



Tjek at gennemføringer til kabler og rør er helt tætte



Hold døre til udhuse og garager lukkede, begge steder er oplagte gemmesteder og redepladser
for rotterne



Overvej at fjerne espalier, eller beskære træer og vækster op ad huset, da rotterne kan bruge
dem til at trænge ind på loftet



Undgå at brændestabler og materialer af forskellig art ligger op ad husets ydermure



Ryd op! Undgå rod på ejendommen, fjern affald og skrammel, så der ikke er gemmesteder,
hvor rotterne kan føle sig trygge



Sørg for at din husholdningsskraldespand ikke er overfyldt, så låget kan lukkes og madrester
ikke kan falde ned på jorden



Saml nedfaldne frugter op, rotterne tiltrækkes af disse



Husholdningsaffald skal opbevares i lukkede affaldsbeholdere



Der må ikke lægges spiseligt affald og madvarer i kompostbunken



Hønsegårde- og huse, kaninbure og lignende bør være rottesikret og hævet min. 30 cm. over
jorden. Undgå overfodring, rester der ligger frit tilgængeligt, tiltrækker rotter



Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere



Fodring af fugle og vilde katte i haven bør afpasses, så madrester ikke ligger unødigt hen



Opbevar vinterfoder til fuglene i en tæt rottesikret beholder



Metalriste over gulvafløb skal være skruet fast eller sikret på anden måde, så rotter ikke kan
komme op og indenfor

