Undgå rottebesøg
Ved fodring af fugle

Undgå rotte besøg
Fodrer du fugle, så kan du let få besøg af rotter.
Gode råd til at undgå rotter ved fuglefodring:
 Brug glatte ståloverflader, det
kan rotter ikke kravle eller klatre
på.
 Foderbræt placeres så vidt muligt
helt fri af vegetation.
 Læg ikke foder direkte på jorden.
 Læg foder ud tidligt på dagen
og ikke mere end fuglene kan nå
at spise op samme dag.
 Undgå at efterlade foderrester
efter skumring.
 Saml foder op der er spildt på jorden.
 Opbevar foder i rottesikker container.
 Hæng mejsekugler i ståltråd eller
foderbeholder, så rotten ikke kan
trække dem væk.

Hvis du observerer rotter
Hvis du observerer rotter, så har du
pligt til straks at anmelde rotter via
kommunens hjemmeside.
www.nordfynskommune.dk
Du kan også anmelde rotter telefonisk til Kiltin A/S, som er kommunens
rottebekæmper, på tlf. 33 98 66 35 i
tidsrummet hverdage 08:00 - 16:00
og fredage kl. 08:00 – 13:00.
Rottebekæmperen kommer på besøg når du har anmeldt rotter.
Besøget er gratis og bekæmperen
kan give dig råd og vejledning.
Ejers pligter
Grundejeren har pligt til at rottesikre
og renholde sin ejendom herunder
brønde og stikledninger således, at
rotters levemuligheder begrænses
mest muligt.

Hvis der kommer rotter ophør
straks med at fodre fuglene.
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Gode råd til at undgå rotter ved
hønsehold:
 At hønsehuset/buret hæves minimum 35-40 cm over jorden.
 At hønsegården rottesikres med
net med maskevidde under 2
cm.
 At hønsegården rottesikres ved at
hegnet graves 60 cm ned.
 At der omkring hønsehuser og
hønsegården holdes en vegetationsfri bræmme.
 At foder opbevares i rottesikrede
beholdere.
 At foderrester fjernes ved skumring.

Gode råd til at undgå rotter ved vildfodring:
 Sørg for der ikke lægges mere foder ud, end vildtet kan spise.
 Brug en foderautomat(foderspand med spiral) i stedet for at
fodre direkte på jorden.
 Placer foderautomaten lidt i det
 fri, så rotter ikke kan skjule sig for
rovdyr, når de skal hen til foderet.
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