Fakta om rotter:

Det er den brune rotte, vi finder i de
danske kloaksystemer.
Den bliver omkring 45 cm lang – hvor
halen måler omkring 20 centimeter.
En voksen hun vejer mellem 200 –
300 gram, mens hanrotten kan veje
op til et halvt kilo. Rotterne yngler
året rundt. Hunnen får typisk 10 unger pr. kuld og op til 5 kuld om året.
Et enkelt rottepar bliver på den måde
til 50 rotter på et år og i nogle tilfælde endda til en del flere.

Hvis du observerer rotter.
Hvis du ser rotter, skal det straks anmeldes til Skive Kommune, via hjemmesiden: www. skive.dk – søg :rotter,
anmeldelse af rotter. Hvis man ikke
har mulighed for at anmelde via nettet, kan man anmelde rotter til borgerservice på telefon nr.: 9915 5500.

Rottebekæmpelse
FIRMANAVN

Koster en anmeldelse noget?
En anmeldelse vedrørende rotter koster ikke borgerne direkte noget, da
det er betalt via ejendomsskatten. Alle
fejl og mangler, der eventuelt skulle
findes under tilsyn, står dog for ejers
egen regning at få udbedret, hvis der
ikke findes en forsikring, der dækker.

Hvis der er spørgsmål, kontakt

Information om
forebyggelse af
rottetilhold

Maj-Britt Sejbjerg
mbss@skivekommune.dk
Tlf: 9915 6834

Rotteekskrementer

Skive—det er RENT LIV

Information vedrørende
forebyggelse af rotter på sin
ejendom
Skive Kommune har revideret
Rottehandleplan 2016-2018.
Planen sætter mål om mere information til borger vedrørende forebyggelse af rotter på sin ejendom.
Skive Kommune håber, at information om forebyggelse sammen med
bekæmpelse vil betyde mindre rottetilhold i byzonen.
Ved denne folder håber Skive
Kommune, at borgere får et større
indblik i hvordan man kan rottesikre sit hjem.

Hvordan kan man evt.
rottesikre sin ejendom?

Træer, buske og espaliervækster, der vokser op ad
murværk, skure osv. bør beskæres eller fjernes helt, da
rotterne ofte kommer ind i
bygninger og tagkonstruktioner ad den vej.
Brændestabler, brædder,
stolper og lignende bør klodses op over jorden og bør
ligge frit ud fra mure, vægge
og lignende.
Gårde, lyskasser m.v. skal
holdes rene, så rotter ikke
får mulighed for at gemme
sig og bygge rede. Dette
gælder også trappegange,
kældre og loftsrum.
Hønsehuse, dueslag og kaninbure skal være hele, rene
og kan sikres med rottenet.
Kan husene ikke sikres, bør
de hæves mindst 35 cm
over jorden.

Fordring af vilde fugle må
kun foregå i det omfang,
at fuglene kan fortære
det udlagte foder dagligt.
Vilde katte må kun fordres om dagen og med
findelt føde, som placeres
i skåle og lignende, der
fjernes og gøres rene efter mørkets frembrud.
Affaldscontainere, skal
være af en sådan kapacitet at låget kan lukkes.
Containerne skal være intakte, så rotterne ikke
kan få adgang til affaldet.
Der må ikke stilles affaldsposer med spiseligt
affald udendørs.
OBS – Forebyggende rottebekæmpelse
Et hul på størrelse med en 2
krone er nok til at lukke en
rotte ind…

