
Lad os „rotte“ os sammen mod rotterne
Sådan forebygger og bekæmper vi rotter effektivt
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„Rottetilhold betyder, at der 
er konstateret rotter på din 

ejendom, som skal bekæmpes.“

Vi bekæmper rotter med din hjælp
Det er kommunen, der har det 
overordnede ansvar for rottebekæm-
pelsen, men det er med hjælp fra dig 
som borger, at vi kan lave en effektiv 
bekæmpelse. 
Du kan gøre rigtig meget ved hjælp af 
forebyggelse for at minimere risikoen 
for, at du får ubudne rottegæster. Med 
forebyggelse hjælper du både dig selv, 
dine naboer og Vejle Kommune.

En hurtig anmeldelse = effektiv 
bekæmpelse
Rotter holder som hovedregel til i 
kloakkerne og er et sky dyr. Men når 
de kommer op til overfladen, kan de 
hurtigt forårsage skader, som man har 
pligt til at udbedre som grundejer.1) 
Derfor er det vigtigt, at du hurtigst 
muligt anmelder rotter til kommu-
nen, hvis du har set en rotte eller har 
mistanke om rotter på din ejendom, 
hos naboen eller andre steder. 

1) Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1686 af 18/12/2018). Ifølge § 4 
har ejere af fast ejendom pligt til at foretage sikring af deres ejendomme og renholdelse, så rotternes 
levemuligheder begrænses mest muligt. Dette omfatter også brønde og stikledninger. 

Vi står sammen mod rotterne
Har du fået konstateret rotter på din 
ejendom, anbefaler vi, at du deler 
denne information med dine naboer, 
da de muligvis også kan blive berørte 
af rottetilholdet. Det er med fælles 
indsats, at vi sammen kan gøre be-
kæmpelsen mest effektiv!

Vi hjælper dig med at få et overblik
Du kan på de følgende sider læse vo-
res gode råd om forebyggelse af rotter 
samt finde vejledning til rengøring 
ved rottetilhold.
Du kan læse mere om rotter, og hvor-
dan du sikrer din ejendom og fore-
bygger mod rotter i vores rottefilm på 
www.vejle.dk/rotter.

God læselyst – og tak for din 
hjælp!

Lad os „rotte“  
os sammen mod rotterne

http://www.vejle.dk/rotter


Når du rottesikrer din ejendom,   så husk at en rotte …

... graver sjældent 
dybere end 60 cm ned 

i jorden. 

... kan komme 
igennem huller der er 

større end en to krone. 

... kan løfte op til 
1,2 kg – også din 

afløbsrist.

... kan springe op til 
1 meter i højden. 

... er god til at klatre i 
træer og nedløbsrør. 

...spiser alt, også 
fuglefoder, korn, 

nedfaldsfrugt og andre 
dyrs efterladenskaber. 
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Når du rottesikrer din ejendom,   så husk at en rotte …

... kan spise ca. 10 kg 
korn på et år. 

... formerer sig hurtigt. 
På lidt over et år kan  
2 rotter blive til 1000.

... kan gnave igennem 
kloakrør - omtrent 90 procent 
af alle rotteangreb i byer og 

bebyggelser, skyldes fejl i 
kloaksystemerne.

... kan gnave igennem alt, 
hvad der er blødere end jern. 

Fx beton, zink, aluminium, 
mursten, plast osv.
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Gode råd og vejledning  
til forebyggelse af rotter
Et rottetilhold kan medføre skader på din ejendom samt udgøre en sundheds-
mæssig risiko. For at mindske risikoen for besøg af ubudne rottegæster kan du 
tage udgangspunkt i følgende råd og vejledninger.

Fodrer du fugle eller rotter?
Fodring af fugle er en hyggelig op-
levelse, men pas på, at rotterne ikke 
spiser med! 
• Fodr ikke fugle i et større omfang 

end, at foderet dagligt bliver spist 
af fuglene. 

• Læg ikke foderet direkte på jorden.

• Opsaml det foder, der er spildt på 
jorden

• Opbevar foderet sikkert i fx en 
lukket beholder, så rotter ikke kan 
komme til det.

Ser du rotter eller har mistanke om 
rotter på din ejendom, bør du stoppe 
fuglefodringen omgående.



Har du høns, kaniner, etc.?
Har du høns, kan du være særlig udsat 
for risiko for rottetilhold. Det er der-
for vigtigt, at du sikrer dit hønsehus 
og din hønsegård og i det hele taget 
sørger for, at det er rent og tæt. Du 
kan rottesikre med følgende tiltag:
• Benyt materialer, som rotterne ikke 

kan gnave i – rotter kan gnave i alt, 
hvad der er blødere end jern

• Hæv evt. hønsehuset mindst 35-40 
cm over jorden for at undgå at give 
rotterne skjulesteder.

• Indhegningen af hønsegården bør 
rottesikres ned til en dybde på mi-
nimum 60 cm under terræn.

• Indhegningen bør have en maske-
størrelse på under 2 cm.

• Hønsegården bør være overdækket 
med net med en maskestørrelse på 
under 2 cm.

• Undgå tæt beplantning i nærheden 
af hønsene.

• Fjern spild af korn og foder hver 
dag.

• Opbevar altid foder i lukkede 
beholdere.

Også andre dyrehold, fx dueslag, 
kaninbure og dyrestalde, skal være 
rene, hele og kan kræves sikret med 
net med en maskestørrelse på under 
2 cm.
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Er din klimaskærm tæt og intakt? 
En klimaskærm er det, der adskiller 
din bolig ude fra inde: 
• ydervægge
• sokler
• vinduer
• tag
• hoveddøre
• riste
• ventilationsriste
• gennemføringer til elkabler, rør, 

mv.
Alt dette skal være tætte og intakte, 
så du ikke byder rotterne indenfor.

De nederste 30 cm på yderdøre kan 
evt. beklædes med jern, som rotter 
ikke kan gnave igennem. Ventilations-
riste i sokkel eller mur skal være hele 
og være af et materiale, som rotter 
ikke kan trænge igennem – fx metal. 
Gennemføringer til elkabler, rør, mv. i 
mur eller sokkel skal sikres med tråd-
net, plader eller lignende. Lyskasser 
ved fx kældervinduer, trappegange, 
kældre og loftrum skal holdes rene, så 
der ikke er gemmesteder og redeplad-
ser til rotter.



Er dine afløb tætte og afløbssystemet 
intakt?
• Bygningers afløbssystem samt 

afløbsledninger fra stalde, mød-
dinger samlebrønde og lignende 
skal være tætte og forsynede med 
rottesikrede dæksler eller riste. 

• Brud på brønde og ledninger skal 
straks repareres. 

• Tagnedløb skal munde ud i en 
kloakrist eller et dæksel eller sikres 
med rottenet eller en rottespærre.

• Faldstammeudluftninger, der ikke 
er forsynet med vakuumventil, skal 
forsynes med galvaniseret trådnet. 
Er vakuumventilen af plast, anbefa-
les det, at du sætter metalnet under 
vakuumventilen. 

Har du brændestakke eller  
bevoksning langs med muren?
• Træer, buske, espaliervækster, der 

vokser op ad murværk, skure, mv., 
bør beskæres ofte eller fjernes helt, 
da rotter ofte kommer ind i byg-
ninger eller beboelse via den vej. 

• Brændestabler, brædder, stolper, 
mv. bør klodses op over jorden og 
bør ikke stå op ad murværk, skure, 
mv.
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Har du landbrug eller ejendom med 
bygninger?
Bygninger indvendige skal holdes så 
rene som muligt. 
• Opbevaringsrum for korn, foder, 

halm, mv. skal holdes rene og 
ryddelige. 

• Korn og foderstoffer bør opbevares 
i lukkede beholdere.

• Foderspild skal fjernes.
• Ved plansiloer bør utilgængelige 

hulrum så vidt muligt undgås.
• Fodersiloer bør sikres med galvani-

seret trådnet eller lignende.
• På korn- og halmlofter bør hulmu-

re sikres med finmasket net og evt. 
tilstøbes med beton.

• Arealer omkring bygninger bør 
holdes rene for ukrudt, rod og høj 
bevoksning, så det ikke giver gem-
mesteder for rotter. 

• Døde dyr til afhentning må ikke 
ligge i længere tid i eller uden for 
staldene, men skal hurtigt fjernes 
og opbevares i rottesikrede bokse, 
indtil de kan afhentes. 

• Udmugningskanaler skal være tæt-
te. Du kan sikre dem med en klap 
eller en jernplade.

• Tjek for huller og revner i gulve, 
vægge og lofter. Reparer dem med 
et materiale som det oprindelige 
eller tilstop det med galvaniseret 
trådnet.



Håndterer du dit affald og din 
kompost rigtigt?
• Åbne kompostbeholdere må kun 

anvendes til haveaffald.
• Lukkede kompostbeholdere kan 

benyttes til både haveaffald og 
grønsagsrester.

• Kompostbeholdere bør anbringes 
frit fra hegn eller bygninger og 
bør rottesikres med tråd.

• Alt spiseligt affald, herunder 
dagrenovation, skal fjernes 
eller opbevares utilgængeligt for 
rotter. Fyldte affaldsposer med 
husholdningsaffald må ikke stå 
udenfor. Dagrenovation skal 
bortskaffes gennem Vejle Kom-
munes affaldsordning. 

• Affaldsbunker af enhver art bør 
fjernes.

Fodrer du vildtet eller rotter?
Vildtfodring må ikke foregå i et 
større omfang end, at vildtet kan 
æde det hurtigt. 
• Foderet bør anbringes i foderbe-

holdere eller fodringsautomater, 
der er hævede over jorden.

• Man bør regelmæssigt tilse vildt-
fodringspladsen for at holde øje 
med et evt. rottetilhold.
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Sundhed og rengøring,  
når du har eller har haft rotter

Rotter bevæger sig rundt i kloaksyste-
met, som er fyldt med forskellige bak-
terier. Derfor kan rotter være smitte-
bærere af alvorlige bakterier, der kan 
overføre sygdomme til mennesker. 
Rotter kan bære rundt på mindst 55 
forskellige smitsomme sygdomme, 
hvoraf nogle er direkte livstruende. 

Det er derfor vigtigt, at du følger 
nedenstående rengørings- og sund-
hedsråd
1. Brug altid handsker 

Det er vigtigt at undgå fysisk kon-
takt med rotter og med materialer 
eller madvarer, som rotterne kan 
have haft kontakt med – du skal i 
så fald anvende handsker.

2. Brug åndedrætsværn 
Det anbefales, at du bruger ånde-
drætsværn, hvis du færdes steder, 
hvor der findes indtørrede rotteek-
skrementer.

3. Brug desinficerende  
rengøringsmiddel 
Det er vigtigt at få rengjort der, 
hvor rotterne har været. Lokaler, 
genstande og overflader, hvor rotter 
har været, skal rengøres effektivt 
for alt synligt snavs og efterfølgen-
de desinficeres.

4. Madvarer skal kasseres 
Har rotterne været i forbindelse 
med madvarer, skal disse kasse-
res. Det gør sig ikke nødvendigvis 
gældende for madvarer i fx dåse-
emballage, så længe disse rengø-
res grundigt med desinficerende 
rengøringsmiddel.



Ofte stillede spørgsmål

Hvordan skal jeg anmelde rotter?
Du kan læse mere og anmelde rotter 
på vores hjemmeside eller via telefon 
til Vejle Kommune, Teknik & Miljø:
• www.vejle.dk/rotter
• Tlf. 76 81 22 30
Vær opmærksom på, at du udenfor 
Teknik & Miljøs normale åbningsti-
der kun kan anmelde rotter på Vejle 
Kommunes hjemmeside

Hvad koster rottebekæmpelsen?
Du betaler allerede til den kommuna-
le rottebekæmpelse via ejendomsskat-
ten, og det koster derfor ikke noget 
at få besøg af en rottebekæmper fra 
Vejle Kommune.
Skyldes rottetilholdet, forholdet eller 
defekter ved grundejers ejendom, vil 
grundejer blive bedt om at udbedre 
dem. Grundejer skal selv betale for 
udbedringerne.1)

1) Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1686 af 18/12/2018). Ifølge § 4 har ejere af fast 
ejendom pligt til at foretage sikring af deres ejendomme og renholdelse, så rotternes levemuligheder begrænses mest 
muligt. Dette omfatter også brønde og stikledninger.

Hvad betyder det, når jeg har et 
rottetilhold?
Rottetilhold betyder, at der er konsta-
teret rotter på din ejendom, som skal 
bekæmpes.

Hvor lang tid taget det at bekæmpe 
rotter?
Det er svært at sige, hvor lang tid en 
rottebekæmpelse tager, men det går 
hurtigst, når du følger den vejledning, 
som du får af rottebekæmperen.

Hvordan ved jeg, om min kloak er 
intakt?
Det er en god idé at tjekke dit afløbs-
system jævnligt. Hvis du ser tegn 
på grus og småsten i samlebrønden, 
nedsunkne fliser og sætninger i 
jorden i nærheden af din kloak eller 
huller i jorden, som ikke har opgrav 
ligesom muldvarpeskud, kan det være 
tegn på et eventuelt kloakbrud. Ser 
du nogle af disse tegn, vil det være 
en god idé at få en kloakmester til at 
undersøge din kloak. 
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Hvad betyder det, når der er  
„mistanke om kloakbrud“ på  
min ejendom?
Hvis rottebekæmperen har mistan-
ke om, at rotterne på din ejendom 
kommer fra din kloak, laves der en 
røgprøve. Røgprøven har til formål 
at finde utætheder/huller i kloaksy-
stemet og kan give en indikation af, 
om der er mistanke om kloakbrud. 
For at kunne lave en røgprøve skal 
rottebekæmperen have adgang til 
din samlebrønd. Er der mistanke om 
kloakbrud hos dig, skal du tage fat i en 
kloakmester, der kan undersøge din 
kloak for et eventuelt kloakbrud.
Skal din kloak udbedres, skal dette 
udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvordan finder jeg kloaktegninger  
over min ejendom?
I nogle tilfælde har Vejle Kommune 
en kloaktegning liggende over din 
ejendom. Kloaktegningen er i så fald 
at finde på følgende hjemmeside, hvor 
du kan søge på dit vejnavn samt hus-
nummer: www.weblager.dk 

Findes din kloaktegning ikke der, har 
vi desværre ikke en kloaktegning over 
din ejendom. 

Kan jeg få udleveret rottegift, som 
jeg selv kan lægge ud?
Du kan ikke få udleveret rotte-
gift. Rottegift må kun håndteres af 
autoriserede rottebekæmpere. Det 
er ulovligt, hvis du selv udlægger 
rottegift, men du må gerne opsætte 
smækfælder.

Bruger i rottegift eller smækfælder 
hos mig?
Det er rottebekæmperen, der vurde-
rer, om der skal anvendes rottegift, 
smækfælder eller andet til at bekæm-
pe rotter på din ejendom. Da smæk-
fælder og rottegift som regel ikke kan 
gøre det alene i en effektiv bekæmpel-
se, vil du som grundejer blive vejledt 
af vores rottebekæmper til at igang-
sætte forskellige tiltag i kampen mod 
rotterne.
 

http://www.weblager.dk 


Når du opdager rotter
Du kan læse mere og anmelde rotter på vores 
hjemmeside eller via telefon til Vejle Kommune, 
Teknik & Miljø:
• www.vejle.dk/rotter
• Tlf. 76 81 22 30
Vær opmærksom på, at du udenfor Teknik & 
Miljøs normale åbningstider, kun kan anmelde 
rotter på Vejle Kommunes hjemmeside

Teknik & Miljø | Kirkegade 22 | 7100 Vejle | www.vejle.dk/rotter

http://www.vejle.dk/rotter
http://www.vejle.dk/rotter
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