
Undgå rotter 

Rotten er rigtig god til at tilpasse sig de omgivelser som mennesker skaber, så for ikke at få rotter skal man 

tænke sig om. Overvej grundigt hvor rotten let kan finde føde og skjulesteder, hvis du kan få en 

tommelfinger ind i et hul, kan rotte også komme ind. 

GEMMESTEDER 
Rotten vil gerne gemme sig, så derfor er det vigtigt,  

 at der ikke ligger materiale som den kan gemme sig i 

 at der ikke vokser buske og træer omkring bygningen som når op til taget og giver adgang til loftet 

Da rotten primært er nataktive dyr vil man ikke altid se den og hvis der ikke er frit omkring bygningen vil 

det være vanskeligt at se spor eller tegn efter den. 

Det er også vigtigt at bygningen er tæt, dvs. der ikke er revner og huller i fundamentet eller væggene. Døre 

og vinduer skal slutte tæt. Ventilationsriste og åbne tagnedløb skal sikres med metalnet med en maksimal 

maskestørrelse på 1,5 cm (evt. finmasket voliere-net). Træterrasser, brændestakke, kompostbunker, 

haveaffald og oplagring af materialer giver ly og mulighed for skjulested og derved grundlag for at rotten 

etablerer sig.  

FØDE 

Rotten vil gerne bo tæt på dens mad så undgå at der ligger føde frit tilgængeligt da det er tiltrækkende for 

rotten. 

 Opbevaring af fødeemner, såsom korn, frugt, grønsager, madaffald m.m. fjerne.  

 Nedfalden frugt, madrester, fodring af såvel kæledyr som vilde fugle udenfor, kan give rotten let 
adgang til føde. 

Hvis der ikke er noget mad og heller ikke  

nogle skjulesteder, så har du minimeret/fjernet grundlaget for at rotten tager ophold hos dig.  

 

HUSK hvis du har rotter har du pligt til at anmelde det 

Gå ind på vor hjemmeside www.hfmaglehoej.dk under Links. 

 

Bekæmpelse når du har fået rotter 

Bekæmpelse af rotten sker i samarbejde med skadedyrsbekæmperen. Sammen gennemgår i ejendommen 

og aftaler, hvilke tiltag der skal tages for effektivt at bekæmpe samt forebygge at rotten flytter ind igen. 

 

http://www.hfmaglehoej.dk/

