Råttor har observerats i Lovisa

Miljövårdsenheten har denna vår fått ett flertal anmälningar om råttor. Det är svårt att säga om det
nu finns fler råttor eller om de rör sig i mer omfattande områden. Den milda vintern och nya rutter
för sökning av föda kan förklara det att antalet råttobservationer nu är större. Råttorna utgör ett
samtalsämne också i andra kommuner.

Fixa upp platserna för insamling av avfall
Det är allt skäl att reagera på enskilda observationer av råttor, i alla fall genom att kontrollera att de
egna avfallshanteringssystemen är i skick. Till exempel kontrollera att lövkomposten på gården inte
har blivit ett gömställe eller en boplats för råttor. Man bör vidta bekämpningsåtgärder om man ser
flera råttor eller om man observerar boplatser.
Då tillgången på föda minskar blir antalet råttor också mindre. Avfallshanteringen i fastigheten ska
ordnas så att djuren inte har tillgång till avfallskärl eller kompostbehållare för bioavfall.
Avfallskärlen ska vara hela och snygga och deras lock ska alltid hållas slutna. Det lönar sig att
också kolla att den eventuella pluggen på undersidan av avfallskärlet är sluten.

Lövkomposten på gården ska vändas på våren
Utöver föda behöver råttan boplatser. Råttan föredrar fuktiga ställen nära marken där den lätt kan
gräva underjordiska gångar. En lövkompost är just en sådan plats. Råttkullar får också ett bra skydd
av olika bräd- och skrothögar. Därför bör man röja dem undan.
Vintern var mild, och lövkomposterna frös inte, och de har därmed erbjudit nya gömställen för
råttorna. Man kan även i fortsättningen kompostera trädgårdsavfallet på den egna gården, men det
är lönt att satsa på skötseln av lövkomposten. Lövkomposten som stått över vintern måste vändas

eller luckras upp på våren så att processen får syre och förmultningen går framåt. Om det finns spår
av råttor i lövkomposten lönar det sig att tömma kompostbehållaren ända tills man når dess botten.
En bioavfallskomposterare ska alltid vara värmeisolerad och skyddad mot skadedjur. Man bör även
utföra efterkomposteringen av bioavfall i en komposterare som är skyddad mot skadedjur.

Mata inte fåglar under sommarsäsongen
Fågelmatning lockar gnagare. Då marken är smulten, ungefär från april till oktober, behöver man
inte mata fåglarna. Fåglarna hittar sin föda i naturen och då det är varmt sprids sjukdomar lätt på
matningsställen. Frömat under sommaren kan också skada tillväxten av småfåglars ungar, i och med
att näringsinnehållet i frön och talg är annorlunda än i fåglarnas naturliga insektnäring.

Bekämpning av råttor är på fastighetsägarens ansvar
Råttor ska bekämpas eftersom de orsakar skada genom att de smutsar ned livsmedel, sprider
smittsamma sjukdomar och genom att de gnagar sönder konstruktioner och apparater.
Om man observerar råttor bör man meddela fastighetens ägare eller disponenten. På
egnahemshusområden lönar det sig att diskutera saken med grannarna och påbörja bekämpningen
samtidigt.
Vid behov kan råttor bekämpas med fällor eller genom förgiftning. Bekämpningsåtgärder bör göras
samtidigt som man vidtar övriga ovan beskrivna åtgärder. Råttfällor kan köpas i butikerna. När man
placerar ut råttfällor ska man säkerställa det att de inte förorsakar fara för barn, husdjur eller andra
vilda djur. Fällorna ska kontrolleras dagligen. Döda råttor kan kastas bort med blandavfallet.
Om råttproblemet är mer omfattande rekommenderas det att man vänder sig till en professionell
bekämpare av skadedjur. Giftbeten säljs inte längre för allmänheten, vilket betyder att man alltid
behöver en professionell bekämpare vid bekämpning med gift. Betena placeras i speciella
beteslådor och på locket fästs en varningslapp.
Ytterligare information ger Lovisa stads miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413,
maud.ostman@loviisa.fi.

