
 

 

 

 

 

 

 

                   
 

Fjernede ventilationsriste i hussoklen og runde gravede huller i jorden er tegn på, at 

der nu er rotter i Fogedmarken. I første omgang er der kun konstateret spor på én ej-

endom, som naturligvis straks ifølge loven har indberettet tilfældet til Samsø Kommu-

ne. Man fortæller her, at der ikke er anmeldt andre tilfælde i vores område. Men der er 

grund til at være på vagt og straks anmelde, hvis noget tyder på, at vi har fået rotter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Har du mistanke om rotter, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt anmelder det til Samsø 

Kommune. De vil da inden for få dage sende en rottebekæmper ud for at slå rotterne ihjel. 

Det er gratis, idet vi betaler for rottebekæmpelsen over vores ejendomsskat til Samsø Kom-

mune. Det er ikke lovligt selv at bekæmpe rotter med gift. Men vi har pligt til at deltage ved at 

anmelde og ved at give rotterne de dårligst tænkelige fødevilkår.  

Læs, hvad Samsø Kommunes ansvarlige for rottebekæmpelsen skriver, ved at klikke HER.  

Du kan læse mere om rotter og deres bekæmpelse her: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Rottebekaempelse/ 
 

Rotter er farlige, fordi de som regel er bærere af mange farlige sygdomme, som endog kan 

være dødelige. Selv støv fra indtørret rotteurin kan medføre sygdomme, og generelt skal 

man slet ikke røre ved ting, som rotterne har haft berøring med. Inficerede madvarer skal 

ubetinget kasseres, og det samme gælder mindre værdifulde emner; og kun dyrere ting i 

form af møbler, værktøjer, maskiner og tilsvarende kan beholdes efter en meget grundig af-

vaskning. Du kan læse mere om rotters smitterisiko på dette link: Rotters smitterisiko. 
 

Det viser sig, at rotter nu også er ved at blive immune over for gift. Det kan du læse mere om 

ved at klikke på disse links: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58957898:s%C3%A5dan-

lever-rotterne-i-danmark.html    Samt: 

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 

 

Freddy Wisler 

 

 
Eksempel på at rotter har 

fjernet en ventilationsrist i 

en sokkel. 

 

 

 
 Et rottehul i en græsplæne. 

 Hullets diameter er normalt 

 mellem 7 og 10 cm. 

 

 

 

 

 
Rotternes ekskrementer er 

sorte/brune og ca. 17 mm 

lange og 6 mm tykke. 

 

 

http://www.bricksite.com/User_files/e89b107cb1c1ad1087a0d078d25bf0eb.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Rottebekaempelse/
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/77F8239E-25FE-4A51-A4DA-7BAFA8C2FA4F/0/ROTTE_smitterisiko_A4.pdf
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58957898:s%C3%A5dan-lever-rotterne-i-danmark.html
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58957898:s%C3%A5dan-lever-rotterne-i-danmark.html
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/2760A926-90A3-4ADA-B47B-1262FF320161/0/ROTTE_giftfri_A4.pdf

