
 Undvik problem  

 Med Skadedjur 



Råttor
Råttor och möss kan orsaka skador i och runt våra fastigheter, 
exempelvis gnagskador på elektriska ledningar vilket i värsta fall 
kan leda till bränder. De äter isolering vilket gör att det blir kallt 
inomhus. De kan också bära på smittämnen som inte är bra för 
människors hälsa och kan göra oss sjuka 

Ett rått/muspar kan ge upphov till 1000 nya råttor/möss på ett år.

Råttor och möss söker gärna skydd i varma hus vintertid där de 
sedan äter av det mesta de kommer åt. De kan ta sig in genom 
hål som är två centimeter eller större.

Fåglar
Fåglarnas frätande avföring orsakar skador på fasader, tak och 
bilar. Spillningen och deras bomaterial kan täppa till stuprör, 
hängrännor, ventilation och skorstenar vilket ökar risken för 
fuktskador i våra byggnader.

De kan också bära på parasiter och smittämnen som inte är bra 
för människors hälsa och kan göra oss sjuka. Det kan även finnas 
smittämnen i fåglarnas avföring.

Stora mängder fåglar på offentliga platser kan vålla obehag hos 
en del människor.

Skadedjur 
Skadedjur är djur som orsakar skada på människan, 
husdjur, grödor, fastigheter, bilar och andra saker.



Det här kan du göra
 � Kasta dina sopor i rätt kärl. 

 � Håll rent i utrymmen som kan dra till sig skadedjur. 

 � Släng dina picknickrester i en soptunna.

 � Mata inte fåglarna. Råttor äter fågelmat.

 � Ta hand om fallfrukt i trädgården. 

 � Rensa dina häng- och stuprännor.

 � Håll rent kring ventilationsrör och skorsten.

 � Håll gräset kortklippt och plantera inte buskar, klätterväxter 
och träd nära fasaden.

 � Se till att genomföringar under diskbänk, till bredband eller 
fjärrvärme, är täta.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla  
antalet skadedjur nere. Det är särskilt viktigt  
att vi håller rent och fint i våra parker, på våra  
torg och kring våra återvinningsstationer.!



Om du fått problem med skadedjur,  
kontakta ditt försäkringsbolag.

Botkyrka kommun bekämpar bara förekomst  
av råttor, möss och fåglar på kommunens  
mark, inte på privat fastighetsmark. 

Om du ser råttor eller andra skadedjur på  
Botkyrka kommuns mark kan du rapportera  
detta till ”Felanmälan” på kommunens webb,  
www.botkyrka.se.
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