Pressmeddelande den 12 april 2012

Det våras för råttor och duvor
– Slarviga parkbesökare gör problemen värre
I samband med att temperaturen stiger i Sverige och solen gör sin entré, dyker de smittförande
skadedjuren upp igen. Orädda duvor och hungriga råttor lockas av våra matrester och
restauranger och parker blir måltavlor för de djur som vill ha sig ett skrovmål. Nomor,
specialister på skadedjursbekämpning, tipsar om hur vi lättast blir av med dessa oönskade
matgäster.
Det är inte bara vi människor som gläds över solen och värmens återkomst. Brunråttorna blir mindre
skygga och lämnar kloakerna för att söka mat ovan jord samtidigt som stadsduvan häckar tidigt, redan
i april, och sprider sig i parker och trädgårdar. Dessa smittbärare har utmärkt sig för att störa
restauranggäster och picknicksällskap och har blivit ett stort problem för både restaurangägare och
parkbesökare. Men problemet med skadedjuren handlar egentligen inte om själva uteserveringarna
eller våra parkbesök, utan hur vi hanterar maten på plats.
– En del människor är inte så noga med vart de slänger resterna efter att de suttit ute och ätit, påpekar
Magnus Bergsten, operativ driftchef på Nomor. Gamla hamburgare och smörgåsrester som slängts i
naturen och inte i en stängd papperskorg lockar direkt till sig råttor och duvor. Det är tyvärr oundvikligt.
I tätorterna ökar antalet råttor och det är framför allt söndergnagandet och nedsmutsandet med urin
och spillning som orsakar den största skadegörelsen. Avföringen kan innehålla sjukdomssmitta som
innebär en direkt smittrisk för både människor och andra djur. Nomor blir ofta inkallade för att hantera
besvärliga råttor och duvor.
– Den här tiden på året får vi ständigt nya uppdrag från restaurangägare att bekämpa påträngande
råttor och duvor. Jag kommer specifikt ihåg ett fall där gästerna stördes så mycket av råttorna/duvorna
att restaurangen kände sig tvungen att stänga ned. Lyckligtvis löste vi det på ett bra sätt där vi
säkrade fastigheten, säger Magnus Bergsten, operativ driftchef på Nomor.
Då brunråttan äter motsvarande 10 % av sin kroppsvikt varje dag, kan den bli en aktiv besökare under
vår- och sommarsäsongen då vi oftare äter utomhus. Och det är inte många livsmedel som denna
allätare tackar nej till. Trots att brunråttan föredrar feta produkter äter den både växtdelar och djur, till
och med döda familjemedlemmar. När det gäller deras konkurrenter, duvorna, som också vill ta del av
den kulinariska flora som erbjuds, är de dock lite mer selektiva med maten. Stadsduvan är framför allt
växtätare men äter också maskar och en hel del bröd som de matas med.
Så hur kan vi alla hjälpas åt för att hålla råttor och duvor borta från uteserveringar och parker? Magnus
Bergsten, operativ driftschef på Nomor, ger oss sina bästa tips:
 Släng aldrig halväten mat i parkbuskage. Även om det i sinom tid ruttnar och omvandlas till
jord så hinner råttorna eller duvorna dit först.
 När du avslutat din måltid på en uteservering, uppmärksamma servitören direkt om att du ätit
klart och be henne eller honom att duka av tallrikarna direkt. Restaurangägare med
uteserveringar bör ha en snabb rutin att rensa borden direkt då gästerna har ätit färdigt.
 Om du vill mata fåglar i en park bör du aldrig lägga maten direkt på marken. Se istället till att
använda fågelbord och fröautomater som enbart konstruerats för småfåglar. På det sättet
lockar maten inte till sig ovälkomna gäster som råttor och möss.
 Boende i villaområden bör undvika öppna komposter som annars är väldigt vanligt. Potatisskal
och annat avfall föder råttorna. Använd istället tättslutna komposter i plast.

Detta kan du drabbas av om en råtta varit i närheten av din mat:
1 . Magsjuka
2. Kräkningar
3. Blodiga diarréer
4. Hög feber
5. Problem med lever och njurar
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