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Gode råd ved forekomst af rotter 



Renholdelse af matrikel                                       

Hvis du har fået rotter, har du pligt til at 

anmelde det til kommunen. Anmeldelsen skal 

ske digitalt via programmet DriftWeb på 

kommunens hjemmeside 

(www.citizen.dw3.dk/ee38cc20-6695-426f-aede-

6626f3b71009) 

Egedal Kommune har et mål om at reducere 

rotter og bekæmpe dem hurtigst muligt. Vores 

rottebekæmper vil senest 4 hverdage efter 

anmeldelsen af rotter aflægge dig et besøg og 

igangsætte evt. bekæmpelse på din ejendom.   

 

Det er vigtigt at sørge for, at der er rent og 

pænt på din matrikel for at forebygge 

rotteforekomst. Dyre- og fuglefoder som f.eks. 

korn skal opbevares i rottesikrede bokse.  

 

 
 

Vedligeholdelse af kloak 

Rotternes primære levested er i kloakkerne. 

Egedal Kommune bekæmper dog ikke rotterne, 

så længe de bliver i kloakken. Hvis uheldet er 

ude, og der kommer et brud på kloakken, vil 

rotterne typisk søge op til overfladen, og her vil 

bekæmpelsen starte. Når der opstår et 

kloakbrud, er det vigtigt, at det bliver lavet 

hurtigst muligt, så rotterne ikke kommer op til 

overfladen.   

 

Hvis rottebekæmperen under bekæmpelsen 

konstaterer et brud på kloakken på din ejendom, 

udleveres der en færdigmeldingsblanket til 

dig/jer. Du har pligt til at udbedre 

kloakken/bruddet. Blanketten skal underskrives 

af en autoriseret kloakmester og indsendes til 

kommunen, når kloakarbejdet er færdigt.  

 

 
 

Gode råd i forbindelse med fuglefodring 

 Placer så vidt muligt foderbrættet fri af 

vegetation 

 Foder med en begrænset mængde foder 

således, at der spises op inden for kort tid 

 Efterlad ikke foderrester efter skumring  

 Opbevar foder i en rottesikker container  

 Ophør straks med fuglefodring, hvis der er 

rotter 

 

Det er hyggeligt at fodre fugle og høre 

fuglekvidder. Men husk at fodre fuglene i 

begrænsede mængder for at undgå, at det 

tiltrækker rotter. 

  

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til 

at tage kontakt til Egedal Kommune.  

 

På Egedal kommunes hjemmeside 

(www.egedalkommune.dk/rotter) kan du 

se kortfilm om, hvordan du bedst muligt 

sikrer dig mod rotter, samt gode råd hvis 

du får rotter.  
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