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HVORDAN HÅNDTERE ROTTEPROBLEMER ? 

Råd, tips og veiledning til befolkningen.   

Informasjon om ansvar for forebygging og bekjempelse av rotter. 

 

FAKTA OM ROTTER 

 

• Rotten er et altetende nattdyr, men sultne dyr kan vise seg midt på dagen. 

• Rottene kan få flere ungekull i løpet av året om mattilgangen er tilstrekkelig. 

• Ser du først en rotte, er det trolig flere i nærheten. 

• Brunrotta kan invadere hus og medføre helserisiko og betydelige materielle skader. 

• Bruk av gift og klappfelle kan innebære fare for fugler, katter og barn. 
 

HUS og HJEM  

 

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. 
Huseier/beboer har plikt til å holde eiendommen fri for rotter. Eier/beboer skal sørge for at det settes i 
verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og utrydde/bekjempe de hvis de dukker opp 
jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 2-1 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6489&Main_6157=6263:0:25,5999:1:0:0:::0:0&MainContent_6263=6489:0:25,6012:1:0:0:::0:0&Content_6489=6430:60373::1:6229:6:::0:0
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Slik kan du forebygge rotteplager; 

 Se til at lokket på søppelbeholderen er ordentlig lukket. 
 Pass på at beholderen ikke blir overfylt og unngå å sette restavfall ved siden av.  
 Søppelbeholderen skal ikke plasseres inntil gjerde/hegn som rottene kan klatre på. 
 Hvis du har egen kompostbinge for matavfall, sørg for at den er helt tett. 
 Hold hagen ryddig. Ikke ha kvist og kvas liggende i hauger. Hageavfall må kjøres til deponi. Fjern høyt 

gress og busker inntil husmuren. Ta bort klatreplanter fra husveggen. Rottene kan klatre opp på tak via 
disse.  

 Fjern nedfallsfrukt jevnlig.  
 Husdyrhold (katt, hund, kanin) kan trekke til seg rotter, hvis dyrene mates ute og det ligger igjen 

matrester eller avføring. 
 Ikke mat fugler på bakken. Bruk fôrstativ eller heng opp fuglematen. 
 Rotter og mus kan krype igjennom små sprekker. Sjekk derfor om huset har sprekker/åpninger som er 

større enn 6 mm og tett de igjen. Kjellervinduer må være hele og ventilasjonsåpninger bør sikres med 
kraftig metallnetting. Dører må slutte tett til karmen. Ha metall rist over sluk i kjellerrom. 

 Matrester og fett skal ikke kastes i toalett eller sluk, da det vil kunne holde liv i rottene i kloakken. 
 Ved ombygging på eiendommen, sørg for at å sikre/tette gamle avløpsrør så rottene ikke kommer inn. 

 
Hvis ikke de enkle tiltakene virker, må det bestilles profesjonell bekjempelse fra et skadedyrsfirma. 
Viktig at naboer prøver å samordne dette og setter ut feller samme periode.  

Bruk gjerne kommunens forslag til info-skriv  «kjære nabo» til å informere dine naboer. Kommunen tilbyr 
ikke bekjempelse på privat eiendom. 

Ansvarlig for forebygging og bekjempelse på privat eiendom er huseier/beboer. 

 

KLOAKK og LEDNINGSNETT  

 

Matfett og annet matavfall, som kastes i vasken eller i do, er med på å holde liv i rottene. 
http://fettvett.no/rotterace.html 

Tips for å unngå matfett i avløpssystemet 

• Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster i søpla. 

• Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje (f.eks. melkekartong) og kaster i søpla.  

Vann og avløpsetaten i kommunen driver med kontinuerlig bekjempelse i avløpssystemet. 

Ved mistanke om rotter i avløpsnettet, tips gjerne Vann og Avløps driftssentral på telefon 6750 6060 

Ansvarlig forvaltning: Vann og avløp 

http://fettvett.no/rotterace.html
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AVFALLSHÅNDTERING 

 

Renovatørene tar ikke med restavfallet hvis det er rotter i beholderen. Derfor må du sørge for å forebygge 
ved å gjennomføre enkle tiltak; 

• Se til at lokket både på toppen av beholderen er ordentlig lukket. 
• Beholderen skal ikke plasseres inntil gjerder/hegn som rottene kan klatre på. 
• Pass på at beholderen ikke blir overfylt slik at skadedyr kan komme til.  
• Unngå å sette restavfall utenfor stativet/beholderen/containeren.  

 
Ansvarlig forvaltning: Renovasjon 

 

KOMMUNALE BYGNINGER  

 

Rotter og andre skadedyr skal ikke forekomme i kommunale bygg. Det er kommunens eiendomsavdeling 
som er ansvarlig for å forebygge og drive bekjempelse der det er nødvendig. 

Ansvarlig forvaltning: Eiendomsavdelingen 
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 FUGLEFôRING i PARKER OG REGULERTE FRIOMRÅDER 

 

Et rikt fugleliv i nærmiljøet gir glede og økt naturkunnskap. Fôring gir deg ekstra gode muligheter til å 
studere fuglene på nært hold. Mange vanlige fuglearter er i tilbakegang og trenger hjelp gjennom vinteren, 
særlig i kuldeperioder. 
 
Bruk egnede fôrinnretninger som hindrer søl på bakken. Kokosnøtter, fett og meiseboller er godt fôr for 
enkelte arter. Det varer lenger og gir lite avfall. Grundig renhold av fôrstedet reduserer faren for 
smittespredning til folk, fugler og andre dyr. Frøskall fra solsikke og andre matrester som faller på bakken 
må fjernes og kastes i søpla. 
 
Svaner og ender klarer seg stort sett uten vår hjelp. Fôring av disse fuglene er mest for din egen glede. 
Legger du ut for mye mat, havner den gjerne som rottemat. Kommer ikke fuglene med en gang når du 
prøver å gi dem mat, så er de heller ikke sultne. Kast da maten i nærmeste søppeldunk slik at den ikke blir 
tilgjengelig for rottene. 
 
Et viktig bidrag i kampen mot rottene er å unngå mat og hageavfall i naturen.  
 

• Dumping av hageavfall i naturen er ulovlig og kan være gode gjemmesteder og yngleplasser for 
rotter. 

• Kommunen anbefaler å begrense omfanget av fuglemating. Ikke gi mer mat enn det som fuglene 
spiser opp mens du er der og ser på. 

• Natur og idrett /parkavdelingen bekjemper rotter på friområder og i parker hvis det blir et 
ekstraordinært problem. 

Ansvarlig forvaltning: Natur og idrett / parkavdelingen 
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KONTAKT OSS  

post@baerum.kommune.no  

 - Husk å oppgi navn på avdeling du ønsker å kontakte. 

 

Folkehelsekontoret v/ Miljørettet helsevern:  

- Rådgivning om generell skadedyrsbekjempelse. Tlf 6750 3200  

 
Renovasjon:  

- Spørsmål om avfallhåndtering. Tlf. 6750 4748 

 
Vann og avløp:  

- Spørsmål om rottebekjempelse i kloakk og ledningssystemet. Tlf. 6750 6060 (driftssentralen) 

 
Eiendomsavdelingen:  

- Spørsmål om rottebekjempelse i kommunale bygg. Tlf. 979 51 818 (Eiendoms kundesenter på Rud) 

 
Natur og idrett/park.avd.:  

- Spørsmål om rottebekjempelse i parker og regulerte friområder, veil.torg tlf. 6750 4050 

 

Mer info om skadedyr finnes på nettsiden til  

- Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/tema/skadedyr 

- Forskrift om skadedyrsbekjempelse 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert av Folkehelsekontoret v/Lslot 08.09.17 

mailto:post@baerum.kommune.no
http://www.fhi.no/tema/skadedyr
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1406

