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ROTTER PÅ 
DIN EJENDOM
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UNDGÅ ROTTER  
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 mod rotter men også på at bekæmpe 
dem. Her i folderen finder du gode råd og anvisninger om, hvad du kan gøre for at undgå rotter og 
hvad vi kan hjælpe med.

Venlig hilsen

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Skadedyrsenheden
Telefon 33 66 58 17 – mandag-torsdag kl. 09-12 samt 13-15. Fredag 10-12 samt 13-15

Rotter kan anmeldes elektronisk på www.kk.dk/rotter
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SÅDAN SIKRER DU MOD ROTTER 

Sikring af boligen
•  Porte, yderdøre og lavtsiddende vinduer skal være hele og tætte. Sprækker, åbninger skal være 

mindre end 2 cm. Har du vinduesgitre på, skal maskestørrelsen være mindre end 2 cm.  
•  Yderdøre bør forsynes med selvlukker. Det gælder især døre med fælles adgang. Det vil sige 

ned til kældre, ud til gader og gårde osv. 
• Nedløbsrør bør være tilsluttet sandfangsbrønd eller faskine, og disse skal oprenses jævnligt. 
•  Undgå beplantning op ad huset helt, eller klip det ned til 80 cm under tagudhænget. Vinduer 

kan evt. sikres med metalnet, hvor maskestørrelsen er mindre end 2 cm.  
•  Alle ejendommens kloakledninger og -brønde bør kontrolleres for fejl og mangler. Rådfør dig 

med din lokale kloakmand. Er der fejl, som betyder at rotter kan undslippe, skal de udbedres. 
Får du lavet en TV-inspektion anbefaler vi at du bruger et certificeret firma  

•  Vi anbefaler at der monteres rottespærre på faldstammer eller i kloakken. Tal med din  
fagmand om det

• Toiletter og kloakledninger, som ikke længere er i brug skal afproppes korrekt
• Gulvafløb skal være forsynet med fastskruet rist
• Sørg for at faldstammeudluftninger er sikret mod udslip af rotter
•  Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte og af metal, så rotter ikke kan 

gnave sig igennem.
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Sikring af skure og andre bygningsværker, inklusiv skraldeanlæg  
•  Få sikret dit hus samt fritstående skure og andre bygningsværker uden fundament, så rotter 

ikke kan tage ophold under disse (se løsningsforslag på side 10)
•  Skraldecontainere må ikke overfyldes. De skal være hele og tætte og tjekkes jævnligt i bunden 

for evt. huller. Opbevaringsrum/skur kan alternativt sikres mod indtrængen af rotter
• Sørg for, at udendørs skraldespande er hele og med tætsluttende låg
• Vi anbefaler at der benyttes lukkede containere til affaldsglas og flasker
•  Udendørsarealer skal ryddes jævnligt for storskrald, gamle møbler, mm. hvor rotter kan tage 

ophold.
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Sikring af haver, gårdmiljøer samt legepladser
• Vend kompostbunken 2-3 gange om året
  Hvis du komposterer nedfalden frugt og køkkenaffald, så brug en lukket og rottesikret  

kompostbeholder
• Brænde stables 25-30 cm over jorden, så rotten ikke søger ly under stablen
• Har du frugttræer, så fjern nedfalden frugt jævnligt
•  Få sikret blomsterkummer og lign. med net med en maskestørrelse, som er mindre end 2 cm, 

både i selve kassen og ovenpå jorden, hvis det er muligt   
•  Hvis du har spisepladser og udendørs grill, så sørg for at der ikke ligger madrester tilbage, som 

er tilgængelig for rotter. Om nødvendigt, opsæt rottesikre skraldespande
• Med hensyn til legehuse osv., så følg rådene om sikring af skure og andre bygningsværker.

Særligt omkring børn 
• Efterlad aldrig madrester i barnevognen 
•  Tjek barnevognen inden du lægger barnet ned i den og dæk barnevognen over med insektnet, 

når barnet er lagt.   
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Dyrehold generelt
• Begræns fodring af katte, hunde samt andre husdyr udendørs, så der ikke ligger foder tilbage.
• Ved hønse- og kaninhold, så følg gældende lovgivning 
•  hvis du laver bure, eller opbevaring til dyrefoder udendørs, så følg rådene omkring sikring af 

skure og andre bygningsværker. 

Fuglefodring
Overvej hvorvidt fuglefodring er en god idé i forhold til arealernes øvrige anvendelse. F.eks.  
harmonerer legepladser og middagslure i barnevogne dårligt med fuglefodring, da det kan  
tiltrække rotter. Hvis der er et aktivt rotteproblem i området, så undlad helt fuglefodring  
indtil problemet er løst. 
• Læg ikke mere foder ud end fuglene kan spise i løbet af dagen
•  Hvis du har et foderbræt, så sørg for en 5 cm kant rundt om brættets flade, så mindst muligt 

foder falder på jorden
• Hæng fuglekugler op med ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk
• Undlad at lægge foderet direkte på jorden og saml det foder op, der falder på jorden.
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HAR DU FÅET ROTTER ELLER HAR DU MISTANKE OM DET?

Tegn på rotter!
Kontakt os, hvis du har gjort nogle af nedenstående observationer. De kan være til stor hjælp.  
• Hvis du ser jordhuller med en diameter på ca. 5-8 cm.
• Hvis der er huller i belægningen, eller den er sunket  
• Hvis der pludselig er opstået bunker af jord, grus og lignende
•  Hvis der er fedtspor, dvs. brune belægninger på steder med trange pladsforhold, rundt om 

hjørner osv.
• Hvis der er rotteekskrementer (se faktaboks, side 9)
•  Rotter har en særegen lugt, som du hurtigt lærer at genkende, for rotter efterlader en skarp og 

ubehagelig lugt, der kan minde om kloaklugt eller lugten af svinestald
• Vær desuden opmærksom på gnavemærker.

Smitterisiko
Rotter kan overføre sygdomme til mennesker. En af de farligste er Leptispirose, eller Weils syge. 
Den smitter via rottens urin og kan i værste fald være dødelig. Desuden kan den være bærer af 
salmonella og andre bakterielle sygdomme. Så hvis du har været i kontakt med rotten eller dens 
efterladenskaber og efterfølgende oplever influenza-lignende symptomer, eller på anden måde 
føler dig dårlig, så kontakt lægen.    

Rengøring
Som minimum skal lokaler og genstande/overflader, som rotten har været i kontakt med, 
rengøres med en kraftig sæbevandsopløsning. Hvis du synes, kan du efterfølgende  
desinficere med Rodalon. 

Vi anbefaler at du bruger gummihandsker (engangshandsker) ved rengøringen.
Ved mistanke om rotter i tøj og tekstiler, vask tøjet på almindelig vask ved 60°. 
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ROTTENS EKSKREMENTER 

Rottens ekskrementer er sorte eller brunlige og glinsende, når de er friske og matte når de er 
gamle. 

Afføring fra mus: 
Længde ca. 5-6 mm. 
Tykkelse ca. 2 mm. 

1 cm

Mus Rotte

Afføring fra rotte: 
Længde ca. 15-17 mm. 
Tykkelse ca. 6 mm.

Figuren er ca. 1 : 1
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HVAD SIGER LOVEN?

Rottebekendtgørelse 
§ 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 stik- 

ledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
§ 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. 

SIKRING AF BYGNINGER OG ANDET UDEN FUNDAMENT

Hvis huset eller bygningsværket står på 
sokkelsten eller lignende så luk af med 
finmasket net eller perforerede plader 
på siden af huset så der ikke kan skabes 
boplads under huset. Nettet graves  
ca. 5-10 cm ned og bukkes, så det ligger 
vandret i jorden, ca. 50 cm ud fra huset.  
Maskestørrelsen  i nettet skal være  
mindre end 2 cm. 

Alternativt kan du grave eternitplader 
ned i ca. 60 cm. Husk ventilationsriste i 
metal.
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HVAD KAN SKADEDYRSENHEDEN HJÆLPE MED?

Skadedyrsenhedens primære opgave er at søge efter årsagen til at der er rotter. Hvis der er 
mistænkelige huller i jorden tæt på kloakken, laver Skadedyrsenheden en røgprøve, for at finde 
ud af om den er defekt. Også andre forhold undersøges. Skadedyrsenheden vurderer herefter 
hvad der skal gøres og rådgiver om hvordan der kan forebygges bedst muligt. Det er grund- 
ejer, som har pligt til at sørge for, at der ikke skabes tilhold for rotter. Skadedyrsenheden sig af 
bekæmpelsen.

Københavns Skadedyrsenhed vil gerne udbrede kendskabet til rotten og fortælle hvad du kan 
gøre for at rottesikre sin ejendom. I den forbindelse kommer vi gerne ud til generalforsamlinger 
osv. 

Læs mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/ 

Skadedyrsenheden i Københavns kommune



Foto Colorbox


