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Rotter 
 

Den milde vinter gør, at rotter og mus har de bedste betingelser for at formere sig, og 

gnave sig igennem stort set alt hvad den møder på sin vej.  

 

Derfor bliver vi som afdeling nød til, at gøre hvad vi kan, for IKKE at tiltrække de små 

ubudne gæster.  

 

Der er nogle helt simple punkter vi på det kraftigste anbefaler man følger, og det er, 

 

1. Smid IKKE brød, fuglefrø, frugt mv. ud på græsset/haverne (vi ved godt det er 

tildelt vinterfuglene, men det ved gnaveren ikke) Den syntes kun det er dejligt 

med ”gratis buffet” - men det tiltrækker desværre rotter og mus.  

                      

2. Fjern alt affald, nedfalden frugt og ”skrammel” fra grunden, så der ikke er gem-

mesteder hvor rotter og mus kan føle sig trygge. Gnaverne kan hurtigt lave en 

rede i noget gammelt isolering, madrasser eller andet affald. Er der materialer der 

skal opbevares eks. op af en husmur, bør det klodses op og stilles ca. 30-40 cm 

ud fra bygningen. Selv den mindste passage kan være opholdsrum for gnaverne.  

 

3. Sørg for, at alle udendørs affaldsspande altid er tæt tillukket, så lugt og ad-

gang til føde begrænses. Særligt kødaffald kan lokke rotter og mus til fra nær og 

fjern. Hvis affaldsspanden er af plast, kan man med fordel lægge en tung sten på 

låget, så gnaverne ikke kan skubbe låget væk.    

 

HVIS du ser en rotte eller har mistanke om rotter, har du pligt til, at melde det til din 

kommune. Normalt er det teknisk forvaltning. Pligten påhviler ALLE borgere – såvel 

grundejere som lejere. For lejere er det altså ikke tilstrækkeligt kun at sige det til ser-

vicemedarbejderen eller Ejendomskontoret.   

Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til de kommunale myndig-

heder.  

 

Gå derfor ind på borger.dk. I vores tilfælde er det Hvidovre Kommune - borger.dk og 

søg på ”rotter”. Derfra kommer der flere valgmuligheder frem og man tager det emne 

som passer til opgaven.   

 

Med venlig hilsen 

 

Ejendomskontoret 

 

 
 

 
 


