Slip for måger,
duer og svaler
Måger, duer og svaler skal forhindres i at slå sig ned permanent

Skadelige fugle
Måger, duer og svaler ødelægger bygninger med
deres ekskrementer, og de sviner og støjer. Desuden udgør de en hygiejnerisiko på virksomheder,
der producerer fødevarer.
Derfor er det vigtigt at forhindre, at måger, duer
og svaler tager permanent ophold på virksomheden.

heden. Det sker med wirer, net, pigge, tråde og
strømførende hegn samt forskellige mekaniske
skræmmere eller fugleskræmmere med rovfugleskrig.
Er skaden sket, tilbyder vi også en bygningsgennemgang samt grovrengøring efter fugle på
lofter.

Forebyggelse:
		
Det handler om forebyggelse og opmærksomhed, hvis du vil undgå problemer med
måger, duer og svaler. Du kan selv gøre en
hel masse:
• Begræns fødemuligheder ved fx
affaldscontainere

Professionel indsats
Du kan selv gøre mange ting, men alligevel kan
det være nødvendigt at benytte forskellige systemer til sikring og forebyggelse.
Som eksperter i skadedyrsbekæmpelse tilbyder
vi diverse løsninger, der hindrer måger, duer og
svaler i at opholde sig og bosætte sig på virksom-

- siden 1938

• Begræns muligheder for redebygning på
tage og bygninger
• Hold øje med knuste tagvinduer, afblæste tegl og skiferplader samt gitre
for ventilationsåbninger
• Hold flade tage rene,
og sørg for at regnvandet løber væk

Se mere på
mortalin.dk

Slip for
generende
fugle – sådan!

Forebyggelse og bekæmpelse:
• Sikring af affaldsstativer
• Mågenet forhindrer redebygning
• Mågeskræmmere
DUER
Duer ødelægger bygninger med deres ekskre
menter, og er en trussel mod hygiejnen, når de
bosætter sig på en virksomhed eller bygger rede
på et loft.
Duer sviner meget, når de er mange, og der ud lækkes mider, lopper, biller og møl fra deres
k
ekskrementer og redemateriale. Og de udklækkede insekter trænger nemt ned gennem bygningen.
Forebyggelse og bekæmpelse:
• Begræns føde- og redemuligheder
• Tjek bygningen for bl.a. knuste vinduer og
manglende tagsten
• Duesikringssystemer, fx DuEL strømskinne
• Indfangning af duer

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk

SVALER
Svaler er et hyppigt problem under tagudhæng/tagskæg på fx læsseramper og indgangsdøre.
Svalernes ekskrementer ødelægger og tilsviner
bygningerne og de omkringliggende arealer.
Svalerederne er desuden tilholdssted for diverse
insekter. Derfor udgør svalerne en hygiejnerisiko
med risiko for smittespredning.
Forebyggelse og bekæmpelse:
• Hold øje med tagudhæng/tagskæg
• Opsætning af net eller wirer, der forhindrer
redebygning

Sikring mod måger, duer
og svaler er rettet mod:
• Fødevarevirksomheder
• Medicinalvirksomheder
• Elektronikvirksomheder
• Restauranter/cafeer med
udendørsservering
• Andre ”følsomme” virksomheder,
fx elektronik

– der er viden til forskel
A/S MORTALIN . Bråbyvej 74-76 . 4690 Haslev . Telefon 70 15 10 69
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MÅGER
Måger bliver tiltrukket af bygninger med flade
tage, fordi der ofte er så store vandpytter, at
det minder dem om en strandeng. Mågerne
larmer meget, og opfører sig ofte aggressivt
nær affaldsstativer, udendørs cafeer og restauranter og i forbindelse med henkastet affald.

