
Rotterne 
kommer ...
Rattus norvegicus, bedre kendt som den brune rotte, 
lever i bedste velgående. Faktisk lever rotten så godt,  
at der er sket en kraftig vækst i antallet af rotteangreb. 
Vi går tæt på skadedyrenes svar på Superman og giver 
dig gode råd, så du kan forebygge et rotteangreb.

 H vis Rattus norvegicus stillede op i 
X-Factor eller et andet af de populære 
talentshows på tv, ville den brune 

gnaver blive buhet ud af scenen, inden  
den overhovedet havde fået lov til at gi’  
sit nummer. Den brune rotte og dens nære 
slægtning husrotten er nemlig omtrent  
lige så populære som behårede fugle- 
edderkopper og bloddryppende igler.  
Og det er med god grund.

En frygtet smittebærer
Rotten er fra naturens hånd udstyret med 
sylespidse tænder, små ører og en uforholds-
mæssig lang tyk hale – kort sagt et udseende, 
der ikke indbyder til en krammer. Det uhel-
dige ydre kan vi vel dårligt tillade os at 
bebrejde dyret. Men dens manerer trækker 
ikke op i popularitet: Den ødelægger hvert år 
kloakker og andre installationer for mange 
millioner. Men dét, der for alvor gør rotten 
frygtet, er dens evne til at bære smitte. 

Rotten kan bære pest og andre syg-
domme, der smitter fra dyr til mennesker  
– de såkaldte zoonoser. Faktisk kan rotter 
bære rundt på over 60 forskellige zoo noser. 
Rotterne smitter især med salmonella, men 
bærer også Leptospira-bakterien, der kan 
medføre den livsfarlige Weils syge. Med 
andre ord er rotten et skidt bekendtskab, 
som vi gerne vil være fri for i vores hjem. 

Men hvis vi for en stund glemmer rottens 
elendige image, så er det faktisk et dyr med 
en række fantastiske – og skræmmende – 
karakteristika. 

Rotten er dyrenes svar på en klonet James 
Bond, Joachim B. Olsen og B.S. Christiansen.  
En hemmelig agent, der løfter flere gange  
sin egen vægt, sniger sig ubemærket ind 
gennem den mindste sprække. En akrobat, 
der hopper flere gange sin egen længde og 
klatrer lodret op uden sikkerhedsline. En 
jægersoldat, der er i stand til at lære af sine 
fejl og ikke skal udstyres med feltrationer, 
men lever af det affald, den finder. En ind-
brudstyv, der kan orientere sig i komplet 
mørke, mens den med sine tænder gnaver 
sig gennem mursten, bly og aluminium. 

Rotten kan ikke udryddes
Rotten er så klog og så stærk, at vi i dag må 
indse, at den er umulig at udrydde – og 
meget svær at bekæmpe. At skadedyret  
oven i købet er i stand til at formere sig  
med en hastighed, der kan gøre selv kaniner 
misundelige, gør kun missionen endnu 
vanskeligere.

Men hvis du sætter dig ind i modstande-
rens taktik og kan forudse, hvor den vil 
angribe, har du en god 
chance for at holde den 
nede i kloakken. Og 
hvis du kender 
de spor, rot-
ten trods 
alt efter-
lader, bliver du i stand til at iværksætte et 
effektivt modangreb, så du kan begrænse 
skaderne, hvis den alligevel er sluppet 
indenfor i din bolig.



Hvad siger loven?

Det SKAL Du gøre:
For at gøre rottebekæmpelsen så effektiv som muligt har du som grundejer  
en række pligter, der ligefrem er nedfældet ved lov:
■    Du skal “sikre” og renholde din ejendom.
■     Sikre, at affald og eventuelt foder ikke er tilgængeligt for rotter.
■     Undgå rod på ejendommen.
■     Kontrollere rottesikringen ved døre, vinduer, rørgennemføringer, kloakker,  

ventilationsåbninger, bevoksninger og tagkonstruktioner – kort sagt alle de  
steder, hvor rotter kan komme ind.

■    Anmelde rotter til kommunen – der til gengæld skal bekæmpe rotterne.
Desuden har du som grundejer pligt til at følge de påbud om vedligeholdelse  
og rottesikring, som kommunen udsteder. Det betyder fx, at kommunen kan 
tvinge dig til at få lavet en kloak-tv-inspektion – og du skal betale! 

I 2007 modtog kommunerne 145.000 anmeldelser om 
rotteangreb – i 2008 var tallet steget til over 173.000.  
Det er altså vigtigt, at du forebygger rotteangreb:

Det KAN Du gøre:
■     Undersøg kloak og afløbsrør for brud eller forskudte samlinger.
■   Sløjfede afløbsrør skal proppes til så tæt på hovedledningen som muligt.
■     Brug afløbsrør af stål, hvis de bliver skjult bag væg eller under gulv.
■     Monter et metalnet over rør, der udlufter faldstammer.
■     Nedløbsbrønde, der er i forbindelse med kloaksystemet, renses to gange pr. år.
■    Metalriste i gulvafløb skal skrues fast.
■    Monter rottespærrer på kloakrør og faldstammer.
■     Fjern bevoksning ved husets sokkel. Rotterne kan ikke lide at løbe i det fri.
■    Undersøg huset for åbninger eller skader i soklen. 
■    Skal huset eller sommerhuset være ubeboet i lang tid, så slå toiletlåget ned.  

En vandlås kan tørre ud, og så kan rotterne komme indenfor.
■    Hvis du fodrer fugle, skal du ikke overfodre – det lokker rotterne til. Hvis du har 

et fuglebræt, skal stangen være af metal, så rotterne ikke kan kravle op ad den. 

En voksen rotte kan kravle 
igennem et hul på bare  
2 cm ... det er et hul på 

størrelse med en tokrone.
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Typiske fejl

Rotter er meget dygtige til at finde skjulte  
fejl og mangler ved afløbssystemet. Mange  
af disse kan du sagtens selv rette op på.

Faldstammeudluftning eller 
direkte udluftning mangelfuldt 
sluttet til taghætte.

Ikke benyttede 
ledninger, grenrør, 
gulvafløb er ikke 
afproppede (lukkede).

Rist for drænudløb i 
nedgangsbrønde mangler.

Riste til gulvafløb 
sidder ikke 
ordentligt fast.

Riste på afløb i kældre 
mangler eller er defekte.
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rOtteLOrt er cylinderformede med 
en buttet ende. Fra voksne dyr er de  
ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.

MuSeLOrt har samme tykkelse  
som spidsen af en kuglepen og er  
ca. 3-5 mm i længden.    

Spot rotten
Rotter er sky og meget vagtsomme dyr, der som regel 
“arbejder” om natten. Du vil derfor sjældent se levende 
rotter om dagen – og hvis du alligevel gør, er det et tegn  
på, at der er rigtig mange af dem!

HuLLer: Umotiverede huller i jord og asfalt kan være tegn på rotter. Men de  
kommer også ind via sprækker omkring dæksler eller via huller i fundamentet.
Hold især øje med udluftningsristene i fundamentet og ristene på gulvafløb. 
Mangler de, eller er de defekte, er det ofte årsagen til rotter i huset. 
rOttereDe: Rotter efterlader sig en skarp lugt, en blanding af kloak og grise-
lugt. Når rotter laver rede, vil de benytte alle forhåndenværende materialer. Halm, 
isoleringsmateriale, papir og plastic. Rotter slår sig gerne ned på et loft, hvor de via 
defekte faldstammeudluftninger eller vakuumventiler pendler til afløbssystemet. 
Rotter har nemlig brug for vand og skal have betydeligt mere føde end husmus. 
eKSKreMeNter : Hos den brune rotte er ekskrementerne cylinderformede.  
De er buttede i den ene ende og spidser til i den anden – de er ca. 17 mm lange og 
6 mm tykke. Rotten afleverer sine ekskrementer i hjørner eller langs vægge, hvor 
musen spreder sine ud over gulvet. Hvis ekskrementerne er friske, er det desværre 
et sikkert tegn på rotter. De første 2-3 dage vil de være bløde, fugtige og glinsende. 

75 cm  
kan en brun rotte springe opad – 
det er 2 gange dens egen længde.

1,2 kilo jern 
løfter en rotte nemt.  
Skru risten i afløbet fast.

862 arvinger  
kan ét par rotter under gunstige 
forhold formere sig til på ét år.

500 %  
flere rotteanmeldelser kom der  
i Brøndby fra 2003 til 2009.

173.846 angreb
blev der anmeldt i Danmark i 
2008 – eller ét hvert tredje minut!

■    rOtteN ANgriber iKKe ... NOrMALt. rotten er ikke mere aggressiv end 
de fleste andre dyr. Men trænger du den op i en krog, og har den ikke 
mulighed for at flygte, kan den finde på at angribe. Derfor dette gode råd: 
Pres ikke rotten, men giv den mulighed for at stikke af.

50.000 kroner 
tabte køb mand Mads Sørensen 
fra Spar i Nørre Snede dagligt,  
da hans butik blev ramt af et 
omfattende rotteangreb i 2007. 
Det totale tab blev 2 mio. kroner, 
og rotterne førte til købmandens 
konkurs.

Rotten i tal

■    VANDLåS er iNgeN HiNDriNg.  Husk at slå toiletlåget ned. Det er nemlig 
ikke svært for rotterne at komme forbi vandlåsen i toilettet. Det er kun en 
smule ubehageligt, fordi den skal dykke. Hører du plasken i toilettet eller 
ser sort smadder på bunden af kummen, kan det være tegn på rotter.

15 øre i dusør  
pr. død rotte. Det kunne borgerne 
i Svendborg få som led i rotte-
bekæmpelsen i perioden  
1938-40. I alt blev der udbetalt  
dusør for 24.000 døde rotter. 
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Pas på sløve rotter. Du kan 
risikere at møde en enlig rotte, 
der ved første øjekast virker tam, 
fx i haven eller i garagen. Men 
lad være med at tro, at det er et 
kæledyr, du kan tage op og nusse 
med. Det kan være et individ, der 
har ædt rottegift. Den sløve rotte 
kan sagtens bide!
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En skarp fjende
I Danmark kan du være heldig – eller 
uheldig – alt efter dit temperament –  
at møde den brune rotte (Rattus nor ve-
gi cus) eller husrotten (Rattus rattus), der 
er den oprindelige rotte i Europa. Den 
sidstnævnte findes dog kun få steder i 
landet – nemlig i havnenes kornlagre.

Den brune rotte er den største af de  
to med en kropslængde på ca. 28-45 cm 
med hale. Arten, der kom hertil fra Asien 
med skibsfarten, er opportunist og kan 
leve af nærmest alt. 

Hunnerne hos den brune rotte vejer 
200-400 gram – hannerne er tungere – 
den største rotte hidtil vejede 590 gram. 

Rotten kan leve overalt, men hoved-
sageligt i kloakrør, huse og på losse- 
pladser, hvor der er rigeligt med føde.

Rotten – især den brune – er på den 
ene side utroligt nysgerrig og på den 
anden side ekstremt mistroisk. Det  
betyder, at den undgår alt nyt – fx en  
rottefælde eller rottegift. Rotter er  
desuden i stand til at forbinde virkning 
med årsag: Har de smagt forsigtigt på en 
ny type føde eller gift, der giver rotten 
ubehagelige symptomer inden for  
6-7 timer, vil den senere holde sig væk  
fra den pågældende føde. Det er en  
faktor, der gør det meget svært at 
bekæmpe rotterne. Omvendt er rotten 
ikke i stand til at kaste op – har den spist 
en dødelig portion gift, kan den ikke 
kaste det op igen.

Den brune rotte er en udholdende  
og dygtig graver. Fra kloaksystemet kan 
den grave sig gennem flere meter jord 
for at komme op til overfladen. 

Den brune rotte er også en habil 
svømmer – og en fantastisk dykker.  
Den kan fx forcere toilettets vandlås. 
Sam men lignet med den brune rotte er 
husrotten dårligere til at svømme. Men  
til gengæld klatrer den bedre, hvilket 
giver den muligheder for at flygte opad. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

Rottespor 1:1

Musespor 1:1
Rottens livscyklus
■     7-8 unger pr. kuld; 3-6 kuld pr. år.
■    Drægtighedstid på ca. 3 uger.
■     10-12 uger fra fødsel til kønsmoden.
■     Brune rotter får normalt 8-10 unger i 

et kuld. Forsøg har vist, at et rottepar i  
praksis kan blive til 862 rotter på et år.

14 cM HugtæNDer
rotten er bevæbnet 
med to par kraftige, 
mejselformede  
fortænder. De vokser  
ca. 2,7 mm om ugen  
– 14 cm om året – hele 
rottens liv. tænderne 
bliver holdt skarpe, 
ved at de to øverste 
konstant slibes  
mod de to nederste  
– og omvendt.
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