Fugleefodrin
ng og rotterr
Fuglefodring er en yndeet beskæftige
else i de dan ske haver til glæde for fu
ugle og mennnesker.
Men det er ikke altid ku
un til glæde for
f fuglene. R
Rotterne spisser med, hviss du ikke passser på.

Undgåå rotterr
Du kan ikkee sikre foderp
pladsen mod
d rotter; menn du kan tage
e nogle enkle
e forholdsreggler, der kan hjælpe
med at hold
de rotterne væk.
v
Du kan for eksempeel:







Opb
bevare foderret sikkert, så
å rotterne ikkke kan komm
me til det
Læggge fuglefoderet ud tidliggt på dagen oog ikke læggge mere, end fuglene kann spise i løbet af dagen
Sikrre en 5 cm kaant rundt om
m foderbrætttets flade, såå mindst muligt foder faldder på jorden
Sam
mle det foderr op, der fald
der på jordenn
Und
dlade at læggge foderet direkte på jorrden
Hæ
ænge majskuggler i en stålttråd, så rotteerne ikke kan
n trække dem
m væk

Rotterne æder alt – ogsså voksne fuggle, unger ogg æg.
Hvis du opd
dager huller i jorden med
d udskrabet j ord, for ekse
empel ved ett skur eller ett nedløb, kan det være
tegn på rottter.

Rotterrne er komme
k
et – og hvad så?
s
Stop fuglefo
odringen, hvis du har misstanke om rootter på din ejendom.
e
Ko
ommunen kaan pålægge dig
d at stoppe
fuglefodringgen.
Du har pligtt til at anmelde (mistanke
e om) rotterr, og kommunen har pligtt til at bekæm
mpe rotterne
e.
Du kan anm
melde (mistan
nke om) rottter på Favrskkov Kommun
nes hjemmeside www.favvrskov.dk, hvvor du
finder ”Anm
meld rotter” under overskriften ”Natuur og Miljø” på forsiden.
Når du har aanmeldt rottteforekomst via den digittale løsning ”RotteWeb”, bliver du o psøgt af kom
mmunens
skadedyrsbekæmper. Besøget er gra
atis.
Skadedyrsbekæmperen kan også givve dig råd ogg vejledning.

