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ROTTER – BEKÆMPELSE PÅ FRILAND UDEN BRUG AF GIFT

HVORFOR BEKÆMPE ROTTER PÅ FRILAND?

HVORDAN BEKÆMPER MAN ROTTER PÅ FRILAND?

•
•
•
•
•

Giftfri bekæmpelse med mekaniske fælder kan være et udmærket supplement for at undgå rotteproblemer, men kan
ikke stå alene.

2 bliver til rigtig mange på ét år
Rotter gnaver, graver og ødelægger materiel
Rotter spiser foder: 10% af deres egen vægt - hver dag
Rotter spreder sygdomme
Loven forpligter bekæmpelse

FOREBYGGELSE er MEGET vigtig.

I TEORIEN ER FOREBYGGELSE AF ROTTEPROBLEMER ENKEL
1. Reducer rotternes muligheder for skjul.
2. Reducer rotternes adgang til foder.
3. Sørg for gentagne og systematiske forstyrrelser.

Læs mere om skadedyrsbekæmpelse på
www.mortalin.dk eller ring 88420000

Nedenfor vises t.v. hvordan det bør gøres og t.h. hvordan det IKKE bør gøres.

Gode hele hytter som flyttes jævnligt – fx månedligt –
forebygger rotteproblemer

Faktaarket er udarbejdet i regi af
projektet ”Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø”, der har fået
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt
Udviklings- og Demonstrations Program,
GUDP under Fødevareministeriet.

Hytter i dårlig stand, og som ikke flyttes, giver rotteproblemer

FAKTA-ARK NR. 5

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØ

Fodertrug hævet fra jorden og nemt at flytte = ingen
permanente skjul for rotter. Undgå foderspild.

Fodertrug direkte på jorden giver rotteproblemer. Skal flyttes
ofte og sættes på kant, når det ikke bruges. Undgå foderspild.

Ingen nærhed af levende hegn og gentagne forstyrrelser holder
rotterne nede. Den er en god ide at fræse eller klippe græsset
meget kort under hegnstrådene.

Høje tørre levende hegn nær fodertrugene giver perfekte
levesteder for rotter. Problemet kan reduceres, hvis grisene får
adgang til at rode og forstyrre rotterne i hegnene.

Hegn fri for oplag = begrænset skjul for rotter. Samtidig bliver
der ikke fodret i og nær hegnet.

Oplag af materialer = permanente skjul for rotter. Fodring i og
nær levende hegn giver rotteproblemer, da rotterne aldrig behøver komme ud i det åbne, hvor de ellers bliver stressede.

6 VIGTIGE RÅD TIL AT UNDGÅ ROTTEPROBLEMER
HOS FRILANDSGRISE:
1.
2.
3.
4.
5.
Der findes flere typer effektive og robuste mekaniske rottefælder med forskellige typer afskærmning, som holder til brug
både i og udenfor grisefoldene.

Faktaarket er udarbejdet i regi af
projektet ”Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø”, der har fået
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt
Udviklings- og Demonstrations Program,
GUDP under Fødevareministeriet.

6.

Ryd op så gemmesteder minimeres.
Sørg for at hytterne er hele og i god stand.
Forstyr rotterne med regelmæssige flytninger af materiel.
Undgå foderspild.
Hold hytter og foder i god afstand til levende hegn og lad
grisene rode i hegnene.
Brug rottefælder som inspiceres jævnligt, så problemer
opdages i tide.

