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Hvordan undgår man rotter?
� Tjek jævnligt, at rør, toiletter og faldstam-

mer er intakte og ikke tilstoppede
� Få lavet en tv-inspektion af kloakken, hvis

der er mistanke om defekte kloakrør
� Få etableret rottespærre på faldstammen

af autoriseret vvs’er og/eller rottespærre i
kloakken af autoriseret kloakmester

� Skru metalriste og lignende fast
� Sørg for at porte, vinduer og døre lukker tæt
� Undgå affaldsbunker og kompostér vegeta-

bilsk affald i en rottesikret beholder
� Luk ubenyttede kloak- og afløbsrør og til-

prop rørene under ombygning.

Der findes flere tegn på rotter
� Indbo med gnavemærker
� Ekskrementer
� Skarp lugt
� Huller ved siden af kloakrør eller afløbsriste
� Piben og kradsen i paneler, under gulve eller

på lofter.
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Sommerens kraftige regnvejr betød
voldsomt overarbejde for de køben-
havnske rottefængere, fordi vandet
tvang rotterne op af kloakkerne.Med et
nyt projekt,Rotteproblemfri by2015,
vil rottefængerne udbrede kendskabet
til rotteforebyggelse til allemedbyg-
ningsansvar.De overvejer i øjeblikket,
hvordan de kan inddrage tekniske
serviceledere i rottebekæmpelsen.
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[indvandret]
Den brune rotte kom fra
Østasien i 1700-tallet.
Den sorte husrotte har
altid været her, men den
er vegetar og volder slet
ikke de samme problemer.
To brune rotter kan under
de bedste vilkår blive til
800 på et år. I fangenskab
lever de 2½ år, men dem i
kloakkerne bliver nær-
mere 1-1½. I kloakkerne
lever rotterne af, hvad folk
skyller ud.

Chokoladebar. Håndværkere
åbnede kloakken på badevæ-
relset, og en stor rotte kom
op. Rottefænger Michael
Christiansen satte fælder op,
som er blevet besøgt, og lok-
kemaden er væk. Vi må ikke
fortælle, hvilken kendt cho-
koladebar, de bruger.

Bevæbnet. Michael Christi-
ansen på vej til et rottetilsyn.
I metalkufferten har han sin
5,5 mm luftpistol og i håndta-
sken smækfælder og giftkas-
ser.

Luftpistol. Michael Christian-
sen har altid luftpistolen med,
når han er ude på tilsyn. “Hvis
først jeg skal ud i bilen efter
pistolen, er rotten for længst
forsvundet,” siger han. Luftpi-
stolen kræver ikke våbentilla-
delse, selvom den med sin
kraft og en kaliber på 5,5 mm
kan dræbe et menneske.
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Museum. På kontoret er ud-
stillet rotteangrebne fald-
stammer, gennemgnavede
toiletbrætter og andre effek-
ter, som viser rotteangreb.

Bidt af en gal rotte. Rotte-
fænger Michael Christiansen
elsker sit job, og det ses ty-
deligt på hans skrivebord.

Fangst. To rotter er gået i
fælder i en krybekælder. Rot-
terne er søskende og cirka
halvanden måned gamle.
Deres mor er kommet ind fra
en defekt kloak og har haft en
rotterede i den lune kælder,
mens maden er skaffet i
kloakken, vurderer Michael
Christiansen.

Affald. Rotten begraves
ikke i baghaven, men ryger i
skraldespanden for usorteret
affald.
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Rotteproblemfri by 2015
Københavns Kommune har sat det
mål, at borgerne skal opleve byen
som fri for rotter i 2015. Der er
4.500 rotteanmeldelser hvert år,
men rotterne bekæmpes kun, når
de kommer op af kloakkerne. På
den måde begrænser man brugen
af gift. Forebyggelse er også en del
af projektet. Allerede nu er 95% af
det offentlige kloaknet renoveret,
og næste skridt er renovering af
de private stikledninger. Fra 2012
vil der blive foretaget rottesikring i
kommunens nybyggeri.
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