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Rottebekæmpelse i Måløv Park
Bekæmpelse af rotter i Måløv Park sker ved en indsats på tre områder: Forebyggelse, registrering og bekæmpelse.
For at bekæmpe rotterne effektivt, er det nødvendigt at alle beboere i Måløv Park medvirker til at løse opgaven på
alle tre områder. Det er et fælles ansvar.

Forebyggelse
En rotte har grundlæggende 2 behov: Skjulesteder og føde. Hvis man fjerner det ene, eller begge dele, vil den finde
andre steder at bo. Følg derfor disse retningslinjer:













Husholdningsaffald må ikke smides i containerne på genbrugspladsen. Tjek at affaldsstativet lukker ordentligt til,
og hold øje med om der bliver gnavet i posen. Affald må ikke henstå tilgængeligt i haven.
Undgå kompostering af madaffald. Gulerodstoppe, porretoppe og lignende har dog ikke nogen betydning.
Kompost skal opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere. Desværre har det vist sig at flere af de nye
kompostbeholdere af plastic ikke er så rottesikrede som man har troet, idet rotterne dels kan gnave huller i
plastmaterialet, dels graver sig ned under beholderen for at udnytte gæringsvarmen fra komposten.
Fuglefodring: Der må ikke fodres fugle indtil vi har fået rotteproblemet under kontrol.
I hønsehuset, voliere, skure, m.v: Vægge og mure skal være så tætte som muligt, (en rotte kan klemme sig
igennem et hul på størrelse med en 50 øre). Kaninfoder skal opbevares i lukkede tønder o.l. Der må ikke
overfodres. Sørg for at der ALTID er rent omkring kaninbure. Undgå rod og opstabling af effekter.
Bevoksning op ad muren skal holdes nede i en højde på 1 m. under tagudhænget.
Gangbroer og træterrasser, skal lukkes af for adgang nedenunder, med hønsenet. Ejendomskontoret udleverer
hønsenet, og instruerer i hvordan det skal monteres.
Kloakker: Alle vores kloakker blev undersøgt for 5 år siden, og alle skader udbedret. Generelt er kloakkerne i fin
stand, og nye skader udbedres løbende. Når der er mistanke om skader fx der hvor der findes mange rotter,
bliver kloakkerne undersøgt. Hidtil er der ikke fundet huller eller rotter i kloakkerne.
Indendørs: Riste på alle gulvafløb skal være af metal og være fastskruet. (en rotte kan løfte en rist som vejer 1.2
Kg). Udskæring til afløbsslanger fra vaskemaskiner må ikke være større end afløbsslangen.

Registrering
Alle rottehenvendelser registreres på ejendomskontoret og når rottefirmaet Mortalin har været på sagen
modtager ejendomskontoret en rapport. Mortalin har ansvaret for at anmelde til kommunen.
Alle rotteobservationer skal meldes til ejendomskontoret, også selv om det er gengangere.

Bekæmpelse
Måløv Park har en serviceaftale med et firma, Mortalin, som står for skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse
af rotter. Kommunen har i princippet den samme opgave, men gør ikke mere end Mortalin, dvs. opsætter
klapfælder. Derfor har vi en ekstra forebyggende indsats i Måløv Park, som består i 90 rottekasser som fast er opsat
til bekæmpelse af rotter i Måløv Park. Der må ikke bruges rottegift i rottekasser mere, men der er klapfælder i
kassen, og de efterses jævnligt. Vi har fast rottefanger på hver onsdag, så længe der observeres rotter i afdelingen.






Alle beboere kan få udleveret rottefælder på kontoret og vil blive vejledt i brugen og hvilken lokkemad der er
bedst.
Døde rotter kan smides i lukket pose og smides i dagrenovationen, man skal bare huske at melde på kontoret at
en rotte er fanget. Ejendomskontoret afhenter gerne døde rotter hvis beboerne ønsker det.
Rottefælder skal fastgøres evt. med skrue eller snor i et af de huller som er i fælden. En rotte som er såret vil
stikke af hvis det er muligt og ligge og lugte mens den går i forrådnelse. Rotter bevæger sig som regel langs
mure, hegn og kanter, som derfor er gode steder at placere fælder.
Lokkemad til fælderne han være maste nødder, jordnøddesmør eller kogt æg som moses. Det er vigtigt at der
ikke er overflod af mad i fælden.
Det er bedst er at genbruge rottefælder, da rotter går efter duften fra andre rotter. Rotter er flokdyr.

Alle beboere er nødt til at tage del i bekæmpelsen af rotter og følge de råd der gives.

