Undgå skjulesteder i haven
Du kan beskære eller fjerne træer, buske og espaliervækster, der
vokser op til eller op ad murværk og skure, da rotterne ofte benytter
disse vækster til at trænge ind i bygninger og tagkonstruktioner
Du kan klodse brændestabler, brædder, stolper og lignende materialer
op over jorden – ca. 30 cm - og de bør ligge frit fra mur, vægge eller
hegn.

Nyd haven uden rotter
Rottesikring af
træterrasser og skure

Hold øje med rottehuller.

Rotteproblemer?
Anmeld rotter digitalt på
www.brondby.dk/rotter
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Hold rotterne væk
Rotter holder som regel til i kloaksystemerne, men af og til kommer
såkaldte strejfere op til overfladen for at finde mad eller ly.

Brug eternitplader

Hvis rotterne først har fundet et sted med mad, bliver de som regel i
området og undersøger, om der findes mere føde i nærheden.
I værste fald kan det føre til, at rotterne søger ind i dit hus.
Der er derfor god grund til at holde rotter væk fra din have og dit skur.
Du skal sikre dig at du ikke har attraktive steder for rotter at søge
efter ly. Der er flere ting, du kan gøre.
Ved at følge denne vejledning kan problemerne med rotter forbygges
bedst muligt.
Hæv terrassen/skuret

Du kan også grave eternitplader ned i ca. 60 cm’s dybde hele vejen
rundt og op til 30 cm over jorden.
Husk at etablere et par galvaniserede ventilationsriste, så der kan ske
en naturlig udluftning under bygningen
Brug finmasket volierenet

Rotter er ikke glade for frisk luft.
Hvis du hæver din træterrasse/skur, så der er 35 cm luft under
dækket, kan du undgå, at rotten søger ly under terrassen/skuret

Du kan lukke af med fintmasket volierenet – maskestørrelsen skal
være mindre en 2 cm - eller perforerede plader på siden af
skuret/terrassen, så der ikke skabes boplads under skuret/terrassen.
Nettet graves et spadestik ned (ca. 20 cm) og lægges ca. 50 cm i
jorden ud fra huset, så nettet danner en L-form.

