
 

OBS – Forebyggende rottebekæmpelse fra Herning Kommune 
 
 
I forbindelse med forestående renovering af hovedkloakken i jeres område, kan det anbefales, at den 
enkelte grundejer sørger for at gennemgå sin ejendom, for at sikre ejendommen ekstra godt mod 
indtrængen af rotter.  
 
Forhold der bør undersøges og udbedres: 
 

1. Tage, ydermure, sokler og vinduer skal være hele og tætte. 
2. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte. 

Gennemføringer til elkabler, rør m.v. skal sikres med trådnet eller lignende. 
3. Yderdøre og porte skal slutte tæt, de nederste 30 cm. Kan evt. beklædes med metalplade. 

Døre og vinduer til kældre og lofter, som ikke benyttes, bør holdes lukkede(evt. med 
svingarm).  

4. Huller og revner i gulve, vægge og lofter samt gårdspladser, lyskasser og lignende, skal 
repareres med et materiale som det oprindelige eller stoppes med galvaniseret trådnet og 
udstøbes med beton. 

5. Bygningens afløbssystem skal være tæt. Afløbsbrønde skal have rottetætte riste eller 
dæksler, og brud skal straks repareres. Faldstammeudluftninger bør forsynes med rottenet. 
Tagnedløb og afløb fra køkkenvask skal udmunde under rist eller dæksel. 

6. 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 fra 
mur, vægge og lignende. 

7. 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. 

8. Hønsehuse, hønsegårde, dueslag og kaninbure skal være hele, rene og kan kræves sikret 
med rottenet. Kan husene ikke sikres, bør de hæves mindst 35 cm. over jorden. 

9. 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. 

10. 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. 

 
Et hul på størrelse med en 2 krone er nok til at lukke en rotte ind… 
 
 
Såfremt der observeres rotter, skal dette straks anmeldes til Herning Kommune, via hjemmesiden: 
www. Herning.dk – selvbetjening – Borgeranmeldelse – anmeld rotter. 
 
Efterfølgende(inden 8 dage, dog hurtigere ved beboelser, fødevarevirksomheder og institutioner) vil 
en rottebekæmper komme på besøg og undersøge problemet. 
 
Ved mistanke om hul på afløbssystemet, foretages en røgprøve(såfremt der er hul, modtager husejer 
skriftlig besked om at få skaden udbedret). 
 
Der stilles evt. giftstationer og klapfælder, alt efter sagens natur. 
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