
Rotter Hjælp til selvhjælp – Det kan du selv gøre!  
 
Rotter er desværre ikke ualmindelige i beboelsesområder. Det er der flere grunde til. En 
af grundene er imidlertid os selv. Det gode er, at vi kan gøre noget ved det, hvis vi vil.  
 
Som kommune bekæmper vi selvfølgelig rotter. Du er selv med til at betale over 
ejendomsskatten. Men – nogle gange trækkes bekæmpelsen i langdrag. 
Følger du nedenstående er du med til at holde både rotter og udgifter nede. 

 
 
 

 
Gode råd til at undgå rotter:  
 
Fuglefodring 
 
Vi fodrer fugle som aldrig før, mest for vor egen skyld, det er jo hyggeligt, at se på. 
Desværre fodrer vi i alt for store mængder og i en sådan grad, at vi samtidig fodrer 
rotter. Vi skal lære, at fodre med omtanke. Faktisk har fuglene meget bedre af den 
varierede kost, de finder i naturen. Den bedste hjælp til fuglene er, at sørge for adgang til 
vand. Kun om vinteren kan de have brug for lidt ekstra foder. 
 
Brug gerne foderautomater hvor rotter 
ikke har adgang. Bruges foderbræt 
placeres dette så vidt muligt helt fri af 
vegetation og gerne på stang af metal 
som rotter ikke kan klatre op ad.  Der bør 
fodres med begrænset mængde mad, så 
der er spist op inden skumringstid. Fjern 
også nedfaldne foderrester. I mange 
rottereder finder vore bekæmpere grønt 
net fra mejsebolde. Undgå at hænge 
mejsebolde i bla. hækken, hvor der er fri 
adgang for rotter.        

 

 

 
 
 
Rod 
 
Ryd op rundt om huset og har du brænde! stables det op hævet fra jorden. 
 
Rotter søger rod, det giver nemlig god mulighed for redepladser og god yngelpleje. 

 Tjek evt. samtidig at udluftningskanalerne i huset er monteret med jerngitter. 
 
 
 
 
Opbevaring: 
Mange udhuse og redskabsrum har eller har haft besøg af rotter. Ofte fordi der 
opbevares foder, frugt og andet spiseligt. Opbevar altid alt spiseligt i lukkede 
beholdere.  
                                                                            



 
Organisk Affald 

 

 
 
Hvis man ser madrester fra skraldespanden 
ligge rundt omkring, kan man næsten være 
sikker på, at man har rotter på besøg. 
Sørg for at skraldespanden altid er lukket 
ordentligt. Så kan rotterne ikke komme til 
madaffaldet. 
Der er ingen grund til, at fodre rotter. 
 
 
 

 
                                                             
 
 
Høns i Byzone 
I Aabenraa kommune er der regler for hønsehold i bymæssig bebyggelse. Det er der en 
rigtig god grund til.  
 
Der findes ofte rotter under hønsehuse, de lever et godt liv med masser af foder. 
Fodring af høns skal derfor gøres med omtanke. Rotterne kommer også her og spiser 
rester.  
Sørg også for at hønsehuset er hævet over jorden samt indhegnet så rotterne ikke har 
mulighed for at komme ind. Brug finmasket volierenet. En voksen rotte kan komme 
igennem huller på størrelse med en 2 krone. 
På billedeksemplet til venstre er der rottesikret med volierenet, så rotterne hverken kan 
komme ind nede eller oppefra. Fodring foregår selvfølgelig ikke uden for hønsegården.  
 
 

 


