
ROTTER HAR KUN BRUG FOR TRE TING
 ■ Føde
 ■ Redepladser
 ■ Gemmesteder

Begrænser du de tre ting, er du godt i gang med at gøre din ejen-
dom uinteressant for rotter.

Undgå adgang til foder
 ■ Luk adgangen til kornkammeret bedst muligt.
 ■ Sørg for hele tiden at fjerne spildt foder på ejendom-

men.

Begræns antallet af gemmesteder.
 ■ Undgå at placere byggematerialer og andet op af 

husmuren/laden/ ensilagepladsen.
 ■ Undgå beplantning op langs husmuren. Det minime-

rer antallet af gemmesteder, og så hindrer det adgang 
til vinduer og tage.

 ■ Luk huller i sokler, ved porte og omkring rør.

Du kan altså selv gøre en indsats for at reducere antallet af rotter 
på din landejendom.

Oplever du alligevel rotter på din ejendom, skal du anmelde det 
hurtigst muligt.

Hønsehus og kaninbure
Rotter ser både hønsehuse og kaninbure som oplagte steder at 
bygge rede, søge føde og gemme sig. Derfor skal du sikre stederne 
bedst muligt. 

 ■ Hæv hønsehuset/kaninburet 35-40 cm over jorden
 ■ Rotten må ikke kunne trænge igennem hegnet til 

buret. Vælg derfor et hønsenet med en hulvidde på 
mindre end 2 cm. Sørg for, at hegnet er lukket til hele 
vejen rundt og gerne 60 cm ned i jorden.

 ■ Lad hønsehuset/kaninburet stå fri for beplantning.
 ■ Fjern madrester mod slutningen af dagen, så der ikke 

er fri adgang til foder.
 ■ Opbevar fodret i en rottesikret beholder.

UNDGÅ ROTTER 
ved landbruget

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

TEGN PÅ ROTTER
Rotten er sky, og derfor er den ikke altid nem at få øje på. Men 
den efterlader sig gerne spor, som du kan være opmærksom på. 

Hvis du hører kradse- eller pivelyde, kan det være tegn på rotter. 

Rottelort er også et ret sikkert tegn – en rottelort er omkring 17 
mm i længden og 6 mm i bredden. 

Læs mere om rotter på arhus.dk/rotter

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/skadedyr-og-uoenskede-planter/rottebekaempelse/


Fjern spildt foder.

Sørg for, at hegnet er lukket til hele 
vejen rundt og gerne 60 cm ned i 
jorden.

Hæv hønsehuset/kaninburet  
35-40 cm over jorden.

Luk huller i sokler, ved 
porte og omkring rør.

Undgå at placere bygge-
materialer mv. op ad mure/
lader o.lign. Så minimerer du 
antallet af gemmesteder.

Undgå beplantning op ad 
husmuren. Det minimerer 
både antallet af gemmest-
eder og hindrer adgang til 
vinduer og tag.


