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         12. august 2015  

 

Synes du også at duerne i Store Hus er et stort problem? 

 

Ejendomskontoret bruger meget tid og mange penge på at sikre ejendommen mod 

duer. Vi opsætter pigge som duesikring, indfanger duerne i bure på taget, og har også 

et skadedyrsfirma tilknyttet afdelingen. 

 

Hvert år bruger vi over kr. 100.000,00 på bekæmpelse af duer i form af rengøring, 

duepigge, indfangning, og tilknyttet skadedyrsfirma. Penge afdelingen kunne spare! 

Duer er smittespredere præcis ligesom rotter. De sviner ikke kun voldsomt udenpå 

ejendommen, hvilket i sig selv er et stort problem, de opholder sig også på svalegan-

ge m.m. Her lægger de deres ekskrementer, hvorfra der udklækkes både mider, lop-

per, biller og møl med mulighed for at disse insekter trænger ind til beliggende lejlig-

heder, og så er det ikke længere kun duerne, der er problemet i Store Hus. 

 

Et andet stort problem er at duernes ekskrementer kan misfarve bygninger og forår-

sage skader på sten og mørtel på grund af den høje koncentration af urinsyre, der over 

tid kan nedbryde kalkfuger eller kalkpuds. Dueklatter på biler kan også give lakska-

der. 

Vi tager burene på taget (over butikkerne) i brug igen. De første par dage lægges der 

en foderblanding i og omkring buret, så duerne bliver fortrolige med burene. Når vi 

mener det er tid til at lukke burene og gå i gang med indfangningen, bliver burene 

tilset hver dag. Burene er åbne i weekenden, da duerne skal have et par dages "hvile", 

og igen blive fortrolige med burene. Der er naturligvis mad og vand i burene. 

De duer der bliver fanget, bliver aflivet på en human og hurtig måde, så de ikke lider 

nogen overlast. 

Det er derfor vigtigt at du som beboer ikke forhindre vores  

arbejde ved at fodre duerne, eller ved at lukke dem ud af buerne. 

 
 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 


