Sikring af tagrender

Rotter kan klatre op til tagrender via
nedløbsrør og videre ind i huset. Det
kan derfor være en god idé at placere et
lille gitter/rist i toppen af nedløbsrøret,
så rotterne ikke kan komme op den vej.
Alternativt kan man isætte en kugle
sammenrullet hønsenet i toppen af
nedløbsrøret.

Mad til fuglene

Det er skønt at se fuglene, men giv
dem kun mad til én dag ad gangen, og
brug en foderautomat eller et foderbræt. Sørg endelig for, at der ikke ligger
foder på jorden.

Tjek kaninbure, voliere mv.

Dyr og fugles bur skal være hævet over
jorden. Fyld kun madskålene op til en
dag ad gangen, og sørg for at holde
pænt i og omkring buret. Foderet skal
du opbevare i tætte beholdere.

Brændestakken og rodebunken

Net under kompostbeholderen

Da rotter er rigtig gode til at grave,
kan de let komme under kompostbeholdere, hvor der måske er adgang til
mad. Hvis du vil undgå, de flytter ind
her, så spred et metalnet under beholderen. Maskerne i nettet skal være
mindre end to cm i diameter.

Maskerne i hegnet i løbegården skal
være under to cm, ellers kan rotter
kravle igennem.

Rotter vil gerne gemme sig, og her
er brændestakken og eventuelle
rodebunker oplagte steder. Derfor er
det en god idé at rydde op og så hæve
brændestakken 20-30 cm over jorden.

Den nedfaldne frugt
Få den nedfaldne
frugt væk fra jorden.
Hvis fuglene skal
have glæde af det,
kan du lægge lidt på
foderbrættet.

20-30 cm

60 cm

Tjek hønsegården
Er der kloakbrud?

Hold øje med jord og fliser omkring dit hus. Nedsunkne
fliser eller huller i jorden kan være tegn på kloakbrud,
som giver rotterne nem adgang til hus og have. Kloakbrud skal altid repareres med det samme, så rotterne
bliver nede i kloakken.

For at undgå at rotterne kan kravle ind i hønsegården,
skal maskerne i nettet være under to cm, og så skal det
gå min. 60 cm ned i jorden.
Sørg for at rydde op i hønsegården, når hønsene lukkes
ind. Foderet opbevarer du i tætte beholdere.
Husk at placere hønsegården mindst 2,5 m fra skel eller
tæt vegetation.
Tjek i øvrigt vores vejledning om hønsehold. Du finder
den på aarhus.dk.
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TEGN PÅ ROTTER

Du kan ikke sikre dit hjem fuldstændigt mod rotter –
men du kan gøre meget for at undgå de ubehagelige
gæster fra kloakken. Mange af de ting, du bør gøre, har
vi illustreret her i folderen.

Rotten er sky, og derfor er den ikke altid nem at få øje
på. Men den efterlader sig gerne spor, som du kan
være opmærksom på.

Skulle du alligevel være så uheldig at få rotter i for eksempel dit hus, din have eller dit udhus, er der flere ting,
du skal være opmærksom på.
Først og fremmest skal du straks melde det til os, hvis
du opdager rotter eller tegn på rotter – uanset om det
er inde eller ude. Det gør du på aarhus.dk/rotter eller på
telefon 89 40 49 34 på hverdage ml. 11-12. Så sender vi
en rottebekæmper ud til dig. Det koster ikke noget at få
besøg af rottebekæmperen.
Da rotter bærer rundt på et hav af sygdomme, skal du
være meget opmærksom på at gøre grundigt rent i dit
hus, hvis de har været inde. Rotter småstrinter faktisk
hele tiden, og du kan blive alvorligt syg af kontakt med
deres urin. Derfor skal du også bruge handsker under
rengøringen. Har rotterne været i kontakt med fødevarer,
skal de smides ud.

Hvis du hører kradse- eller pivelyde fra gulvet, loftet
eller væggene, kan det være tegn på rotter.
Rottelort er også et ret sikkert tegn – en rottelort er
omkring 17 mm i længden og 6 mm i bredden.
Huller i plænen eller bedet kan også være tegn på
rotter, og så skal du selvfølgelig være opmærksom på
problemer med kloakken.

Læs mere om rotter på arhus.dk/rotter

UNDGÅ ROTTER

i hus og have
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

