
DKAnbefalet brug af WiseBox®

Det er vigtigt at være velforberedt for at fange rotter og mus effektivt med WiseBox®. Følg 
nedenstående anbefaling, når du skal placere og installere WiseBox®. 

1. Undersøg hvor rotterne eller musene kommer fra.
Kortlæg dyrenes veksler (deres løbegange) og deres reder (yngleplads). Dette kan gøres 
ved at filme området med et WiseCam® i nogle dage inden installation af WiseBox®. Der 
kan også ses efter brunlige og sorte lugte spor, som dyrene efterlader på deres veksler, 
objekter og mad for at markere at det er sikkert og for at markere deres territorium. 

2. Alt vand og tilgængelig føde fjernes, hvis det er muligt. 
Lokkemaden i WiseBox® får en stærkere tiltrækningskraft ved at fjerne vand og 
tilgængelig føde. 

3. Brug lokkemad. 
Lokkemaden skal bruges til at gøre fælden mere attraktiv, da en ny WiseBox® kan dufte 
af plastik. 

Lokkemad til rotter
Rotter har forskellige og lokale madpræferencer. Det betyder at en rotte vil foretrække at 
spise det mad den er vant til at indtage. Det anbefales derfor at undersøge, hvilken føde der 
er tilgængelig i området, hvor WiseBox® skal installeres. Baseret på den information bruges 
lignende føde som lokkemad. Ofte, foretrækker rotter mad med et højt proteinindhold som 
fx rosiner, nødder, jordnøddesmør, vanilje, fuglefrø, chokolade, døde rotter og vand. 
Rotter har brug for 40 ml. vand hver dag for at overleve, og de foretrækker rent vand 
frem for beskidt kloakvand. Det kan derfor være en god ide at placere en kop vand som 
lokkemiddel i spanden på WiseBox®, især i områder hvor tilgængelig føde ikke kan fjernes. 

Lokkemad til mus 
Mus er nemmere at fange med WiseBox®, da de ikke er neofobiske som rotter. Det betyder 
at alt det ovennævnte kan bruges som lokkemad til mus (på nær døde rotter), og ofte kan 
det opleves at mus går i fælden af ren nysgerrighed.

Rotter er mere skeptiske med at gå i fælden, og nogle gange skal en WiseBox® stå i en 
længere periode før rotterne bliver vant til den og vil gå i den, hvorimod mus vil gå i en 
WiseBox® med det samme. 
NB! Lad fælden stå, når den først er placeret, ellers vil rotterne skulle vænne sig til den 
igen på en ny placering.

Derfor er en strategisk placering af WiseBox® essentiel for at få succesfuld fangstrate. Når 
musenes eller rotternes veksler og yngleplads er kortlagt er det muligt at placere fælden så 
tæt på reden som muligt. Det anbefales også at der laves/bygges bander rundt om reden, 
så musene eller rotterne tvinges til at gå gennem fælden for at komme ud. 



DK       
Eksempler på opbygning af bander 

Som hovedregel anbefales det at følge ovenstående, og derved få overblik over den givne 
situation ved at filme med WiseCam®, men som tommelfingerregel kan nedenstående 
også følges. 

Placering af WiseBox® inde i en bygning
-  Tæt på ind/udgange
-  Tæt på fødevarer
-  Placering op ad vægge 

Placering af WiseBox® rundt om en bygning
-  Tæt på ind/udgange
-  Placering op ad mure
-  Bagved container/skraldespande 

Placering af WiseBox® i åbent landskab
-  Tæt på mus eller rotters ynglepladser
-  I eller omkring buske og buskads

NB! Rotter på jordoverfladen bekæmpes med WiseBox®, men ofte er det i kloakken at det 
største rotteproblem eksisterer. Derfor anbefales det at lave optagelser med WiseCam®, 
i et til to døgn, i de kloakbrønde som er placeret i det inficerede område. Er der tegn på 
rotter, anbefales det at montere WiseTraps® i de angrebne kloakker, samt udarbejde en 
bekæmpelsesplan og reparere evt. ødelagte kloakrør, for at opnå en effektiv bekæmpelse 
af rotterne.  




