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Den här broschyren handlar om hur vi
tillsammans kan förebygga problem med
råttor i våra bostadsområden.

Bra att veta om råttor
Råttor kan orsaka skador genom att gnaga sönder material i och
runt våra byggnader. De kan också bära på smittämnen som inte är
bra för människors hälsa.
Ett råttpar kan ge upphov till 1000 ungar på ett år. Eftersom
ungarna är könsmogna vid 2−4 månaders ålder, förökar sig råttorna
mycket snabbt.
Antalet råttor har ökat kring våra storstäder och det beror bland
annat på ökad nedskräpning och bristande avfallshantering.
Råttor trivs där det finns mycket buskar och annan växtlighet som
skyddar dem när de söker efter mat. Råttorna trivs i milt väder och
söker sig gärna inomhus när det blir kallt ute.
Botkyrka kommun ansvarar för att bekämpa råttor på mark som
kommunen äger. Vi genomför sanering mot råttor och annan ohyra
och städar avfall på allmänna ytor.
Tillsammans kan vi hjälpas åt för att hålla nere antalet råttor i
Botkyrka kommun. Det är särskilt viktigt att vi håller rent och
fint i våra parker och på återvinningsstationer. Kasta avfallet i
avsedda behållare och lämna inte sådant som råttorna kan äta vid
återvinningstationerna.

Tips på förebyggande åtgärder för
fastighetsägare
Utomhus
●● Täta håligheter i grunder och byggnader och sätt in nät i
ventilationshål.
●● Håll gräset kortklippt och plantera inte buskar, klätterväxter
och träd nära fasaden.
●● Stapla inte ved och annat intill fasaden.
●● Om du vill mata fåglar – gör det endast på vintern (de
har tillräckligt med mat på sommaren) och gör det på ett
skadedjurssäkert sätt. Fågelbord kan bli ett ”smörgåsbord”
för råttor, se till att du städar upp rester under fågelbordet.
●● Förvara matavfall i täta avfallsbehållare eller komposter,
placerade en bit från huset.
●● Ta upp fallfrukt från marken på hösten och kasta det du inte
tar tillvara i en tät kompost med lock.
●● Om du har djur i utomhusburar, till exempel kaniner, höns
eller duvor, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor.
Städa ofta i och runt burarna från matrester.

Inomhus
●● Håll uppsikt på vindar, källare och förråd som kan bli
boplatser för råttor. Förvara gärna saker på hyllor och håll
rent på golvet, då blir det lättare att upptäckta boplatser eller
skadegörelse.
●● Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det
finns vatten i dem.
●● Se till att genomföringar (till exempel under diskbänk, för
fjärrvärme eller bredband) är täta. En råtta kan ta sig in om
hålet är två centimeter eller större.
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