
Kompostbeholder: 
Rotten er en fantastisk graver. Den kan nemt grave 
sig ned under en kompostbeholder, hvor der er 
lunt og adgang til mad. For at undgå rottebolig 
under komposten, kan et metalnet spredes ud 
under bøtten. Sørg for at maskerne i nettet er 
mindre end 2 cm i diameter, da det er for småt til 
at rotten kan komme igennem. 

Brændestak og oprydning: 
Oplagte gemmesteder for rotter er 
brændestakken og rod på ejendommen. 
Sørg for at rydde op og hæv gerne 
brændestakken 20 - 30 cm over jorden. 

Kloakbrud: 
Vær opmærksom på nedsunkne fliser 
omkring ejendommen samt huller i bede og 
græsplæne. Dette kan være tegn på et kloakbrud. 
Kloakbrud er en oplagt adgangsvej til din 
ejendom og giver også gode muligheder for 
redebyggeri for rotten 

Skraldespand: Bevoksning ved huset: 
Rotter kan komme ind i mange former 
for skraldespande, men containere har 
vist sig at være mest effektive. 

Rotter ser ikke særlig godt, så de løber gerne 
langs med husmuren, eller steder der er i skygge, 
hvilket giver dem skjul. Hold derfor husmurene 
fri for bevoksning som buske og små træer, De står ofte hævet over jorden, er tæt 

lukkende og kanterne er svære for 
rotten at klatre på. 

som kan give skjul til potentielle rotter. 
Udover det så kan træer, der står op ad huset 
være en let indgang for rotten til dit loft. 

Fodring af fugle 
Miljøaktivitetsbekendtgørel- 
sen § 14: Ingen må ved 
udlægning af foder eller på 
anden måde skabe tilhold 
for fugle eller andre 
omstrejfende dyr, når dette 
medfører ulemper for 
omgivelserne.

Hønsehold og / eller kaninbur: 
Hønsehus eller kaninbur som står på jorden, kan rotten grave sig 
ned og skjule sig under. Huset bør hæves 35 - 40 cm over jorden. 
Det er også vigtigt, at gøre det umuligt for rotten at komme ind i 
buret, ved at bruge net af metal med masker der er under 2 cm 
i diameter og ved at hele buret lukker tæt uden nogle sprækker 
eller huller. Det anbefales at fodre dagligt og at fjerne 
overskydende foder inden natten. 

Find mere information om forebyggelse af rotteangreb på www.rotteangreb.dk 
Info om rotter og anmeldelse af rotter: www.aarhus.dk/rotter

Sådan forebygges rotteangreb 




