ROTTER PÅ
DIN ejendom

UNDGÅ ROTTER I HAVEN
Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af
kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden.
Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde forekomst af rotter i København. Det betyder,
at det både er Københavns Kommune og københavnerne, der har et ansvar for at rotterne bliver
nede i kloakkerne.
Københavns Kommune gør en stor indsats for at bekæmpe rotter og for at inddrage borgerne i
kampen mod rotterne. Der er både fokus på at forebygge rotter men også på at bekæmpe dem.
Her i folderen finder du gode råd og anvisninger om, hvad du kan, og hvad du skal gøre for at
undgå rotter.
Venlig hilsen
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Skadedyrsenheden
Telefon 33 66 58 17
Mandag – torsdag kl. 09-15.
Fredag kl. 10-15
Rotter kan anmeldes elektronisk på www.kk.dk/rotter
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Kom problemet i forkøbet
De gode råd
• Sikre din bolig for indtrængen af rotter i og under huset (se løsningsforslag på side 6).
• Vende kompostbunken et par gange eller tre om året. Hvis du komposterer nedfalden
frugt og køkkenaffald, bør du bruge en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Begrænse fodring af fugle, katte og hunde på udendørsarealerne.
• Ved hønse og kaninhold skal du følge gældende lovgivning.
• Rykke om på opmagasinerede ting i skure med jævne mellemrum.
• Sørge for, at udendørs skraldespande er hele og tætsluttende.
• Fjerne nedfalden frugt med jævne mellemrum.
• Kontakte dine naboer, hvis du har set rotter, og tal sammen om det, så I eventuelt kan
hjælpe hinanden.
• Undgå beplantning op ad huset.
• Brænde stables 25 – 30 cm over jorden, så rotten ikke søger ly under stablen.
Fuglefodring
• Læg ikke mere foder end fuglene kan spise i løbet af dagen.
• Sørg for en 5 cm kant rundt om foderbrættets flade, så mindst muligt foder falder på jorden.
• Saml det foder op, der falder på jorden.
• Undlad at lægge foderet direkte på jorden.
• Hæng fuglekugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk.
• Rotterne æder alt – også voksne fugle, unger og æg.
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Hvad kan skadedyrsenheden hjælpe med?
• Skadedyrsenheden vurderer om bygningen bør sikres mod indtrængen af rotter og informerer
om, hvordan der kan forebygges bedst muligt mod rotter.
• Skadedyrsenhedens primære opgave er at søge efter kloakdefekt. Hvis der er mistænkelige
huller i jorden i nærheden af kloakken, foretager skadedyrsenheden en røgprøve og vurderer
om der er en defekt kloak. Grundejer,- og haveforening, har pligt til at sørge for, at kloakken
er hel og tæt. Efterfølgende opsætter skadedyrsenheden depoter med bekæmpelsesmidler,
som tilses med passende mellemrum. Depoterne hjemtages, når der ikke er flere rotter på
området.

Læs mere om rotter på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/rottebekaempelse
eller anmelde rotter elektronisk:
http://www.kk.dk/rotter
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løsningsforslag
Hvis huset står på sokkelsten eller lignende så luk af med fintmasket hønsenet eller perforerede
plader på siden af huset så der ikke kan skabes boplads under huset. Nettet graves et spadestik
ned (ca. 20 cm) og lægges ca. 50 cm i jorden ud fra huset.
Maskestørrelser skal være mindre end 2 cm.

Eternitplader graves ned (ca. 60 cm)Husk galvaniserede ventilationsriste.
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faktabox
Spørgsmål og svar om rotter i haveforeninger
Hvem ejer havehuset?
Det gør beboeren.
Hvem er forpligtet til at afholde udgifterne til reparation af havehuset og kloakken?
Det er den enkelte beboer, der har ansvaret. Som udlejer ønsker Københavns Ejendomme at
blive orienteret om påbud, der ikke bliver overholdt.
Hvad kan Københavns ejendomme gøre, hvis beboeren ikke efterkommer påbud om at sikre
huset mod indtrængning af rotter?
Københavns Ejendomme kan påtale forholdet over for aftaleparten i lejeforholdet, som typisk
enten vil være Kolonihaveforbundet for Danmark eller selve haveforeningen, som igen vil være
forpligtet til at gå videre med sagen over for beboeren, der i sidste ende vil kunne risikere at
blive opsagt.
Der skelnes ikke mellem hel og halvårsstatus. Reglerne gælder for alle med havehus.

regulativ
Bekendtgørelse nr. 696 af 26-06-2012
§ 2. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til
kommunalbestyrelsen.
§ 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger
således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.
Bekendtgørelse nr. 696 af 13-06-2012
§ 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre
omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.
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