Vi gør dig klogere på din bolig

Rotterne kommer

Metode

o Undersøgelsen er gennemført i
perioden 14. - 20. januar 2020 via
internettet med udgangspunkt i
YouGov Panelet
o Undersøgelsen er gennemført blandt
danske husejere i alderen 25+ år
o Der er i alt gennemført 2024 CAWIinterviews

Indsigter

Rotter – et problem?
Rotter er et problem et sted
mellem ”i nogen grad” og i
”høj grad”
Slet ikke [1]

1%

I mindre grad [2]

Ca. hver anden vurderer at
rotter i høj grad/i meget høj
grad er et problem

13%

I nogen grad [3]

35%

I høj grad [4]

30%

I meget høj grad [5]

Ved ikke

18%

3%

Alt i alt, i hvilken grad vurderer du at rotter er et generelt problem i Danmark?
Base (2024)

Personer over 55 år svarer i
højere grad at rotter er et
problem end de yngre
(under 40 år)

Personer der bor i
landområder oplever i
højere grad problemer med
rotter

Oplevet problemer med rotter?
Især blandt dem der bor på
landet
Ja

30%

Nej

Ved ikke

68%

1%

Har du oplevet problemer med rotter i eller omkring din bolig inden for de seneste to år?
Base (2024)

Tiltag

Anmeldte rotten til kommunen

75%

Kontaktede en skadedyrsbekæmper

31%

Bekæmpede selv rotten ved fx at opstille fælder eller gift

25%

3 ud af 4 anmelder til
kommunen
Andet, noter venligst:

Ingenting

Ved ikke

10%

2%

Bor man i landområder, er
man mere aktiv mht. selv at
bekæmpe rotterne

0%

Hvad gjorde du, da du oplevede problemer med rotter inden for de seneste 2 år? Du kan markere flere svar
Base: Har oplevet problemer med rotter inden for de seneste to år (610)

Kun ganske få foretager sig
intet

Hvad gjorde du, da du oplevede problemer med rotter inden for de seneste 2 år?

Andet
▪

aktiverede katten

▪

Fjernede mulige foderkilder

▪

Andre havde anmeldt

▪

gjorde noget ved vores hønsehold

▪

anmeldte til min forsikring som rørskade

▪

Hunden klarede det

▪

anskaffede flere katte, aflivede mine høns....

▪

Informerede naboerne

▪

anskaffet ekstra kat

▪

Ingenting. Der var taget hånd om det.

▪

Babies rapporterede det

▪

Jeg holdt op med at fodre fuglene på jorden

▪

de var hos naboen

▪

Katten slog dem ihjeld

▪

Den var død. Smed den væk.

▪

Kommunen reagerede på naboernes henvendelse angående underminering af vejen.

▪

der kom med rottemand

▪

Kommunen sendte også skadedyrsbekæmper

▪

Der var gået en igennem vores kattelem ifm omfattende asfaltarbejde på hele vores vej. De
kommunale arbejdere var klar over at rørarbejdet kunne forårsage at rotter kom op af kloarken

▪

Kontakede naboen, da de kom fra denne

▪

▪

Kontaktede Kloak Ekspressen

Det var hos genboen, de tog selv hånd om det

▪

▪

Kontaktede viceværten

det var hos min nabo

▪

▪

kontaktede vvs firma

Det var hos naboen og de kom ind i deres skur fra vores hjørne i haven.. . Det var anmeldt og der
kom besøg fra Mortalin

▪

Konvæltede udlejeren

▪

det var naboer der havde dem, så de havde kontakten

▪

Lånte naboens kat. Det tog mindre end et minut, så var rotten død

▪

dræbte den

▪

▪

Meldte rotteskaderne til forsikringsselskabet som rekvirerede en skadedyrsbekæber, fik installeret
rottespærer

Ejerforeningen kontaktede en skadedyrsbekæmper

▪

▪

Min nabo anmeldte rotter til kommunen

Etablerede rottestop

▪

▪

Min nabo anmeldte til kommunen

Fik gravet op og sat rpttespær på

▪

▪

Min nabo tog kontakt

fik installeret rottespæring i kloakbrønd

▪

▪

Min udlejer bekæmpede dem selv

Fik repareret rørene

▪

▪

nabo anmeldte til kommunen

Fik sat rottespær i kloakken

Hvad gjorde du, da du oplevede problemer med rotter inden for de seneste 2 år?

Andet
▪

Naboen anmeldte det

▪

Naboen kontaktede skadedyrsbekæmper

▪

Naboen tog sig af det, da de kom derfra.

▪

Opsat rottespærre

▪

orienterede naboer

▪

Reparation af kloak

▪

Rottemanden har fast gang i have,drivhus,udestue

▪

rotten befandt sig i fælles nærområde

▪

Rottespær i kloak

▪

Sat rottespære op

▪

satte "envejs" lukke på kloak

▪

satte fælde op

▪

satte min hund på opgaven

▪

Skrev til bolig kontoret

▪

Skød dem

▪

Slog den ihjel

▪

stoppede fuglefodring

▪

stoppet med at fodre fugle for en periode, og fjernet fuglemad fra udhus.

▪

tømte kompostbeholder hvor de boede

▪

Vores hund fangede den i haven

▪

Vores kat slog den ihjel.

Foretog sig intet
Det var for tidskrævende eller besværligt

8%

Vidste ikke hvad jeg skulle gøre

8%

Det nytter alligevel ikke noget

8%

Det var for dyrt

0%

Det er synd at slå rotter ihjel

0%

Andet, noter venligst:

25%

En anden tog sig af det

Ved ikke

67%

0%

Hvad afholdte dig fra at gøre noget ved de rotte-problemer du oplevede?
Base: Har oplevet problemer med rotter inden for de seneste to år, men gjorde intet (12)

Obs. stikprøvestørrelse

En rotte – og så……

Anmelde rotten til kommunen

83%

Kontakte en skadedyrsbekæmper

46%

Bekæmpe rotten ved fx at opstille fælder eller gift

Andet, noter venligst:

Ingenting

Ved ikke

20%

2%

1%

2%

Hvad vil du gøre, hvis du ser en rotte i eller omkring din bolig? Du kan markere flere svar
Base: Har ikke oplevet problemer med rotter (1386)

Stor parathed til at anmelde
hos kommunen – især i
Hovedstadsområdet

Hvad vil du gøre, hvis du ser en rotte i eller omkring din bolig?

Andet
▪

Advare min kone

▪

kontakte mine naboer så de også kan være påpasselige

▪

Advisere mine naboer

▪

Kontakte mit forsikringsselskab

▪

ALT hvad der er muligt at gøre, endda sætte hunden igang

▪

lukke katten ud

▪

Anskaffe en kat

▪

På arbejdspladsen

▪

Bekæmpe hvorfra den kom

▪

sikre at der ikke er noget som de kan spise

▪

Finde ud af om den bor i området eller der er tale om i strejfer

▪

Sikre mig at der ikke er mulig føde tilgængelig på min matrikel

▪

Fortælle det til naboen

▪

Skaffe en dansk svensk gårdhund

▪

Fortælle naboen

▪

skyde den

▪

Google det

▪

skyde den

▪

Gå i panik!! ;-)

▪

Sørge for der er vand bede i vandhullet.

▪

Har katte

▪

Sørge for der INTET spiseligt er udendørs inkl garage.

▪

Hvis muligt fjerne hvad rotterne er interesseret i

▪

Undersøge om der er huller til kloak el.l og få dem lukket

▪

Informere grundejerforening

▪

Vurdere om noget skal repareres

▪

Informere naboer

▪

Vække katten (12 kg Main coon)

▪

Informere naboer

▪

jagthunden

▪

Klaske den med en skovl

▪

Kommer an på hvor mange. Jeg har en gård, og der vil altid være risiko for at der kommer rotter

▪

Kontakte gårdmanden/kontoret

Rotteproblemer

Ja, jeg ved meget om de problemer, rotter kan skabe

26%

Ja, jeg kender nogenlunde til problemerne

64%

Nej, jeg ved ikke, hvilke problemer rotter kan skabe

Det interesserer mig ikke

9%

1%

Ved du, hvilke problemer rotter kan forårsage i og omkring din bolig?
Base (2024)

Generelt stort kendskab til
hvilke problemer rotter kan
skabe…

… især blandt mænd og
personer over 55 år

… især blandt dem der bor
på landet

… især blandt dem der
vurderer, at rotter er et
problem i Danmark

… især blandt dem der har
oplevet problemer med
rotter i eller omkring deres
bolig

Forebygge

Ja

68%

Især mænd ved hvordan de
kan forebygge mod rotter

Især dem der bor på landet
har stor viden
Nej

32%

Især blandt dem der
vurderer at rotter er et
problem i Danmark

Ved du, hvordan du kan forebygge rotter i og omkring din bolig?
Base (2024)

Især blandt dem der har
oplevet problemer med
rotter i eller omkring deres
bolig

Har der været rotter?
Ja, rotteekskrementer

69%

Ja, huller udendørs

53%

Ja, gnavespor

41%

Ja, støj

34%

Ja, lugt

32%

Ja, rottereder

29%

Ja, huller indendørs

19%

16%

Kender du tegnene på, at der har været/er rotter på din grund? Du kan markere flere svar
Base (2024)

Især blandt dem der bor på
landet

27%

Ja, løbespor

Nej, kender ikke til tegn på rotter

Mere end 8 ud af 10 kender
til tegnene på, at der har
været rotter på grunden

Især blandt dem der
vurderer at rotter er et
problem i Danmark

Især blandt dem der har
oplevet problemer med
rotter i eller omkring deres
bolig

Samarbejdet med kommunen

Meget dårligt [1]

3%

Dårligt [2]

Gennemsnitligt vurderes
samarbejdet til at være
mere end ”godt”

5%

Hverken godt eller dårligt [3]

15%

Godt [4]

29%

Meget godt [5]

Ved ikke

47%

2%

Hvordan oplevede du samarbejdet med kommunen, da du kontaktede dem i forbindelse med rotte-problemer? Hvis du har kontaktet kommunen vedr. rotte-problemer flere gange i løbet af de
seneste 2 år, bedes du svare for den seneste gang
Base: Har oplevet problemer med rotter inden for de seneste to år og kontaktede kommunen (459)

Samarbejdet med skadedyrsbekæmperen

Meget dårligt [1]

3%

Dårligt [2]

Gennemsnitligt vurderes
samarbejdet til at være
mere end ”godt”

4%

Hverken godt eller dårligt [3]

14%

Godt [4]

33%

Meget godt [5]

Ved ikke

44%

2%

Hvordan oplevede du samarbejdet med skadedyrsbekæmperen? Hvis du har kontaktet skadedyrsbekæmperen vedr. rotte-problemer flere gange i løbet af de seneste 2 år, bedes du svare for
den seneste gang
Base: Har oplevet problemer med rotter inden for de seneste to år og kontaktede skadedyrsbekæmper (187)

Årsag til rotteproblemer
Rotterne var omstrejfende rotter

36%

Rotterne skyldes fuglefodring

19%

Rotterne skyldes defekter i egen del af kloaksystemet

16%

Rotterne skyldes defekter i forsyningens del af kloaksystemet

15%

Rotterne skyldes dyrehold

14%

Rotterne skyldes spiseligt affald (nedfaldsfrugt, kompost m.v.)

12%

Rotterne skyldes renoveringsarbejde på kloak eller bygning
Rotterne kom ind, fordi bygningen var utæt (tag, vinduer, døre, sokkel m.v.)
Rotterne skyldes rod på ejendommen
Andet, noter venligst:
Ved ikke

Især blandt dem der er 55
år+ er fuglefordring en
væsentlig årsag

Blandt de unge er der flere
der svarer, at det skyldes
rod på ejendommen

8%
6%
3%
11%

I landbrugsejendomme
skyldes rotter i højere grad
dyrehold og spiseligt affald

10%

Hvad viste sig at være årsagen til rotteproblemet? Hvis du har oplevet rotte-problemer flere gange i løbet af de seneste 2 år, bedes du svare for den seneste gang (Du kan markere flere svar)

Base (610)

Hvad viste sig at være årsagen til rotteproblemet?

Andet
▪

Bo på landet

▪

gennem udluftning over tag

▪

boede i tæt bevokset område ved vores baghave

▪

Gravede sig ned under og ind i redskabsskuret

▪

Boede under fliser, som de havde undermineretrt

▪

Har haft gener efter udkørsel af gødning på omkringliggende marker

▪

Bor på landet, der er rotter på markerne

▪

har ikke haft problemer sidste 2 år

▪

De boede bare ude i haven

▪

har IKKE haft rotter

▪

De søger bare ind

▪

Har ikke haft rotter

▪

de var kommet ind i vores kloarker

▪

Har ikke haft rotter, men kender nogen der har

▪

De var ved skraldespandene

▪

har ikke oplevet rotter

▪

Defekt kloak ved naboen

▪

Har ikke rotteproblemet

▪

Defekter i naboens kloaksystem.

▪

Hos naboen

▪

Der har altid været Rotter i denne del af kommunen

▪

hos naboen

▪

der manglede dæksel på en teknisk installation

▪

i udhus garage

▪

Dyrehold hos nabo

▪

ingen rotter

▪

Døre stod åbne i december ved installering af varmepumper

▪

Jeg bor på landet

▪

en manglende vakuumventil på loftet i forbindelse med kolaksystemet

▪

jeg bor på landet

▪

En nabo, der mente, at fugle er altædende

▪

jeg bor tæt ved banelegemer

▪

Fjerkræ på ejendommen

▪

Jeg har ikke set nogen rotter

▪

fra nabo dårlig rør fra køkken

▪

Kom ind ad havedøren (juli måned) og sad pludselig midt på gulvet

▪

Fra naboen

▪

Kom ind fra markennda der blev høstet. Kunne lugte noget mad eller lign. I vores skur

▪

Fuglehold i udhuset, flere år siden

▪

Levede under træterresse

▪

gammel tilgroet byggeplads gennem 11 år

▪

Længerevarende kraftig regn fik rotterne til at søge væk fra markerne og mod tørre områder.

Hvad viste sig at være årsagen til rotteproblemet?

Andet
▪

Meget vand/oversvømmelser i områder omkring os

▪

skybrud

▪

Min nabo har 400 høns og de tiltrækker desværre rotter

▪

Skyldes huller ved andre opganges gårdhaver

▪

Måske fordi naboer fodrer fugle.

▪

Strejfere

▪

Nabo fodrede fugle med stor mængde fugle foder.

▪

Tag udskiftning og dermed ændring af udluftning

▪

Nabo fodrer fugle

▪

Troede vi havde spærrer på vores kloakrør - det havde vi ikke

▪

Naboen har fugle 😡

▪

Tørlagt kloak/afløb i kælderen

▪

Naboen tiltrak dem med rod, misvedligeholdelse og spiseligt affald indenfor og udenfor

▪

Udsugning til kloaken i stykker

▪

Naboens dueslag Rotter er i haven

▪

udtørret toilet

▪

Naboens hus var massivt invaderet af rotter - og et par stykker flyttede ind i vores haveskur.

▪

valnøddetræer tiltrækker rotter

▪

Naboens høns

▪

Var i naboens defekte kloaksystem, da der blevet gjort noget ved det fik vi rotterne strejfende rundt

▪

Opbevaring af korn i lader

▪

ved det ikke

▪

Pga. Kommunens regnvands separering

▪

Ved det ikke de er der bare

▪

Renovering af nabohus

▪

Vi bor på en landejendom så svært helt at undgå

▪

Rod og hundelort ved nabo

▪

Vi bor tæt på vand

▪

Rotten færdes i park og vådområde i nærheden tæt på børnehaves affaldscontainer

▪

▪

Vi ved ikke hvad der skyldes at vi har haft rotter. Rottemanden fra kommunen kunne heller ikke stille
nogen diagnose. Men vi håber og beder til at det kun har været en strejfer..

rotter i det offentlige kloaksystem

▪

Æbler i kasse i redskabsrum

▪

Rotter i udhus

▪

Åben dør, kloakdæksel løftet

▪

Rotterne bor ved togbanen

▪

årsag ikke fortalt

▪

Rotterne kom ind i et redskabsskur og byggede en stor rede på gulvet!

▪

Rotterne kom op af toilet i kælderen der ikke var i brug

▪

Rotterne skyldtes hønsehold

▪

samt nabo holdt høns

