
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skade- 
djurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar  
och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik  
och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för  
både företag och privatpersoner runt om i världen.  
Läs mer på www.anticimex.se.

Råttor orsakar stor skada
- så minskar du råttproblem

Råttor trivs där det finns människor. Men det är 
viktigt att de håller sig utanför vår inomhusmiljö. Inne 
kan de vara ett hot mot vår hälsa samt orsaka stor 
skada på såväl livsmedel som elledningar och 
isoleringsmaterial.

I Sverige finns en råttart, brunråtta (Rattus 
norvegicus). Råttor blir mellan 20–30 cm långa, utan 
svans. Svansen är cirka 15–23 cm lång. Ungarna är 
könsmogna redan vid  2–4 månaders ålder, vilket 
innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. 
Råttor kan få flera kullar per år och i teorin kan ett 
råttpar ge upphov till 800-1 000 ungar under ett år.

Råttor är extremt smidiga
En råtta kan ta sig igenom ett hål så litet som 2 
centimeter. Råttor är duktiga simmare, både under och 
ovanför vattenytan. De kan även hoppa upp emot 1 
meter utan ansats och klättra flera meter på lodräta 
ytor (exempelvis insidan av ett avloppsrör). 

Råttor är allätare
Råttor gräver ut gångsystem med håligheter där de bor 
och förvarar sin mat. Råttor är allätare och äter gärna 
rester och sopor som människor lämnar efter sig. 

Kan orsaka stor skada
Råttor kan sprida smitta via sin urin och sin avföring. 
Därför är råttor ett hälsoproblem och ett skadedjur 
som vi vill få bort från våra hem och byggnader. När 
råttor gnager på elledningar och sladdar kan 
kortslutning uppstå och i värsta fall kan det leda till en 
brand. Råttornas tänder växer under hela livet och de 
måste därför ständigt gnaga för att tänderna inte ska 
bli för långa. 

Har du problem med råttor i ditt hem eller i din 
verksamhet?

Vi på Anticimex hjälper dig att bli av med skadedjuren. 
Vi förstår den miljö som skadedjuren lever i och kan 
därför hitta orsaken till varför ett skadedjursproblem 
uppstår. Under alla våra år i skadedjursbranschen har vi 
byggt upp en enorm erfarenhetsbank.
Läs mer på www.anticimex.se eller ring 075-245 10 00



Nedskräpning
Grundförutsättningen för råttornas överlevnad är att 
det finns tillgång till vatten, föda och skydd. Därför 
trivs råttorna där vi människor finns och äter den mat 
vi lämnar efter oss. Finns det brister i sophantering 
och kompostering riskerar man att locka dit råttor. 
Även på platser där många har picknick eller där 
fågelmatning sker. 

Förebygg problem med råttor
För att undvika problem med råttor är den bästa 
åtgärden att förebygga. Det handlar om att säkerställa 
att råttorna inte har tillgång till vår mat och avfall och 
att de inte kan ta sig in i våra byggnader. Nedan kan 
du ta del av förebyggande åtgärder, både inomhus 
och utomhus, som du själv kan vidta för att minska 
problem med råttor i ditt hem.

Råttor

Åtgärder inomhus

• Lämna inte mat framme.

• Töm skafferiet när du åker från

sommarstugan.

• Håll rent på vind och i källare. Förvara om

möjligt kartonger och material ovanför

golvytan, exempelvis på hyllor.

• Se till att hålla förråd och garage städade från

bråte.

• Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast

samt att det finns vatten i dem för att försvåra

för råttorna att ta sig fram.

• Se till att genomföringar, till exempel under

diskbänken, för rör och kablar är täta. Något

som brukar glömmas bort är genomföringar till

elementrör eller luftningsrör.

• Laga hål i fastigheten så att råttor inte kan ta

sig in. En råtta tar sig in genom ett hål på 2 cm.

• Ventiler och hål som inte går eller kan täckas

med metallnät med en maskvidd på högst 10

mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm i

rostfritt stål, koppar eller mässing.

• Klipp ner växter som växter på eller intill

fasaden. Råttor använder dessa för att klättra

upp och in i byggnader.

• Stapla inte heller ved, trädgårdsmöbler eller

annat intill fasaden.

• Se till att det är lock på sopbehållare och att

soprum är tätade.

• Komposter bör placeras en bra bit från huset.

• Om du matar fåglar på tomten bör du hålla

rent från spillet som hamnar under

fågelbordet.

• Plocka bort fallfrukt under fruktträden.

Åtgärder utomhus

Brunråttans tassavtryck 
(ca 1,5 cm)

Brunråttans spillning 
(trubbig ca 1,8 cm)

Brunråtta (Rattus norvegicus) 
(20-30 cm långa exklusive svans)




