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Rotter i kolonihaveforeninger kan være et stort problem, som hurtigt spreder 
sig fra have til have. Du kan være med til at løse problemet med nogle få og 
enkle tiltag og gøre evt. bekæmpelse effektiv til alles glæde: 

• Ryd op – sørg for at der ikke er rod på ejendommen i form af gamle byggemateria-
ler, cykler mv. Rotter kan godt lide uforstyrrede steder, hvor de kan gemme sig og 

bygge rede. 

• Fjern fødekilder på grunden – fjern nedfaldsfrugt, opbevar græsfrø i lukkede be-
holdere eller fjern det. Hvis du har hund eller kat med i kolonihaven, så sørg for op-
bevaring af foder i lukkede spande og at der ikke overfodres. 

• Undgå fuglefodring - rotter bliver tiltrukket af fuglefoderet. Der er nedfaldsfrø eller 
også klatrer rotten op i træet og snupper mejsekuglerne. Evt. foder skal opbevares 

i lukkede spande. 

• Kompost - husk at der ikke må komme kogte grøntsager og kødrester på kompo-
sten. Sørg for at sikre kompostbeholderen med tætmasket metalnet eller en metal-
plade under bunden. 

• Sikring af bygninger – de fleste kolonihavehuse er bygget af træ, og kan være 
svære at sikre mod rotter. Sørg dog for at der ikke er huller i sokler, træværk og øv-

rig facade. Hvis du bygger nyt, f.eks. et skur, så hæv bygningen 10-20 cm over jor-
den, så rotterne ikke kan bo under bygningens gulv. 

• Spildevand – mange kolonihavehuse har et toilet og et lille køkken, og spildevand 
herfra ledes i mere eller mindre tætte spildevandssystemer. For at hindre rotters 

adgang til spildevandet, bør du som minimum sørge for at beholderen er tæt. Det 
er tilladt at nedgrave en typegodkendt samletank jf. Kommunens bestemmelser for 
Kolonihaver. 

• Hønsehold - hvis du må holde høns eller andet dyrehold i din kolonihave, så sørg 
for at bur og hønsehus er rottesikret med net, samt undgå at overfodre, så der lig-

ger foder tilgængeligt i hønsegården. 
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• Inden vinter - fjerne alle madvarer i huset, og sikre evt. oplag af f.eks. æbler, så 

der ikke kan gå rotter og mus i. Tilse kolonihaven jævnligt gennem vinteren. 

 

Anmeld. Hvis du ser rotter eller spor efter rotteaktivitet (huller i jorden, gnavemærker, 

ekskrementer mv) så anmeld til Aalborg Kommune.  

Anmeldelse kan ske døgnet rundt på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk under 
”Rotter”, på www.borger.dk eller telefonisk på tlf. 99312397 i tidsrummet mandag-onsdag 

9-15, torsdag 9-17 og fredag 9-14. 

 

Rottebekæmpelse foretages uden yderligere beregning, da alle betaler over ejendoms-

skatten. 

 

 

http://www.aalborg.dk/
http://www.borger.dk/

