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Råtta
+ Brunråtta vanlig, Svartråtta ovanlig
+ Nyfiken
+ Misstänksam
+ Neofobi
+ Rör sig längs med lodrätta ytor
+ Rör sig över stora ytor
+ Finns normalt utomhus i marken, under byggnader och i avloppssystem
+ Söker sig vanligtvis in i byggnader
+ Springor > 13 mm
+ Mycket duktiga klättrare
+ Hoppar ca 1-1,5 m högt
+ Potentiell bärare av smitta, bl.a. sorkfeber, harpest och leptospiros (zoonos)



+ Längd 20-25 cm + svans 17-20 cm, väger 4-5 hg
+ Könsmogen vid 2-2,5 månaders ålder, dräktig i 24-25 dagar. Föder 3-6 kullar om året 

med vanligen 6-8 ungar i varje kull, men det kan förekomma kullar med 10-12 ungar
+ Äter 10 % av sin kroppsvikt per dag och behöver fri tillgång till dricksvatten. Är 

allätare men föredrar feta produkter
+ Lever i snitt ca 6 månader i det vilda 
+ I ett experiment med 1 hona och 1 hane så var det ca 800 nya individer på ett år 

Råtta
- Rattus norvegicus -



+ Hur förebygga problem med gnagare? 
+ Rördragningar. Fjärrvärme, vatten och avlopp. 

Ventilationstrummor.
+ Skick på rör i fastighet. Gjutjärnsrör, plaströr.
+ Renoveringar, kapade rör, plomberingar.
+ Golvbrunnar.
+ Portar och dörrar. Släp- och borstlist.
+ Fasad och grundmur. Sprickor och hål.
+ Sophantering, soprum. Rengöring.
+ Växtlighet.
+ Fågelmatning.
+ Skräp och ”bråte”

Råtta
- Förhindra och förebygga -













+ Främst för att hitta  boplats och lämplig plats för ungar  – gärna i torr 
miljö, torra delar av avloppssystem som inte används 

+ Flyktbeteende, när de blir störda vid exempelvis markarbeten
+ För att undvika naturliga fiender dvs andra råttor
+ Komihåg att du kan ha råttor i din fastighet utan att de ger sig till 

känna –

107

Varför råttor söker sig in i våra 
fastigheter 



Vanliga ingångsvägar  
Har du råttor på vinden bör 
avluftningen kontrolleras 

Rörkrökar – ofta här 
avlopp spricker först Utgående 

ledning –
sprickor, hål 

Opluggade 
ledningar, vid 
tex 
renovering 









+ Längd 8-9 cm + svans 8-9 cm, väger 15-30 gram
+ Äter ca 3-4 gånger per dag
+ Tar sig in i hål vars diameter är ca. 5-7 mm
+ Könsmogen efter 35 dagar, dräktig i 18-21 dagar. Honan är fruktsam i ca. 1 

år. Föder 4-6 kullar med 4-6 ungar i varje kull
+ Under gynnsamma förhållanden kan musen yngla året om och det kan bli 

en ny kull var 50:e dag
+ Allätare, men tycker bäst om frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och 

spannmålsprodukter
+ Söker sig in via panel, springor och går nästan uteslutande via vägg upp till 

vinden
+ Husmusen från hus till hus, skogsmössen söker sig in under senhösten
+ Lätta att bekämpa

Husmus, Större- & Mindre Skogsmus
- Mus musculus – Apodemus flavicollis & sylvaticus -



+ Slagfällor
+ Burar
+ Råttstopp, avvisare i avloppsrör
+ Råttstopp, fällor
+ Renhållning
+ Byggnadstekniska åtgärder
+ Rodenticider

Bekämpning & sanering




