Rottesikring i haven

Undgå rotter i haven ved småbygninger, under din terrasse,
i hønsehuse osv.

Rottesikring af terrasser og småbygninger
Der bygges ofte nogle superflotte terrasser og andre fritstående småbygninger
uden fundament. Det betyder desværre at der også bliver skabt store hulrum
ofte med nem adgang for rotterne.
Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, skure og lignende, uden støbt fundament,
oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve herunder.
Når du skal bygge et skur, garage, terrasse eller lignende, tænker du nok ikke
på at sikre bygningen mod rotter. Men det er faktisk din pligt, som grundejer, at
rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også
for terrasser og småbygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive
påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt at du sikrer dine haveprojekter, så
rotters levemuligheder begrænses mest muligt.
Her er et eksempel på, hvordan rotter er gået under terrassen, og hvordan det
kan sikres:

Løsningsforslag
For alle hævede terrasser, skure, garager, legehuse m.m. der er bygget uden
fundament er det vigtigt at sikre mod rotter. Vores erfaring viser at det ofte er
nok at etablere en ”barriere” ned i jorden ved at bruge galvaniseret volierenet,
og grave det et stykke ned.

Sådan gør du
Arbejdet er ikke svært, men kan være tidskrævende, til gengæld har du gavn af
rottesikringen mange år frem.
Det galvaniserede volierenet, eller kyllingenet, må maks. have en maskestørrelse på 1x1 cm. Hvis du også vil sikre mod mus, må maskestørrelsen maks.
være 0,5x0,5 cm. Bredden af nettet der skal i jorden skal være min. 60 cm.
Nettet skal fæstnes nederst på terrassen eller bygningen og et spadestik ned i
jorden på ca. 30 cm. Resten af nettet vinkles 90 grader, og lægges ud under
jord eller græstørv ca. 30 cm.
Den endelige sikring bør altså som minimum gå 30 cm ned i jorden og 30 cm
ud fra terrasse eller bygning - se billederne.

Alternativt graves nettet helt lige ned i 60 cm dybde. Her kan der også bruges
stålplader, eternitplader eller lignende på minimum 60 cm, som graves lodret
ned. Disse skal dog stadig fæstnes til bygningen eller sidde helt op til bygningen, da en lille sprække her, kan være en indgang for rotter.

Flere eksempler på sikring af småbygninger.

Andre råd

•

Små skure, som ikke sikres med net eller plader, bør ligge frit og
hævet minimum 30 cm over jorden, så rotter ikke uset kan søge ly
bagved og nedenunder bygningerne.

•

Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse
med rottebekæmpelse.

Rottesikring af kæledyrsbur, hønsehus og hønsegård
Vidste du at når du holder dyr i haven, som f.eks. kaniner, høns og hunde eller
fodrer havens fugle, så tiltrækker det rotter?
Rotten er altædende og spiser derfor, ud over dyrefoderet og ekskrementerne,
også æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til dem. Derfor er
det vigtigt at du rottesikrer dine bure og indhegninger, når du holder kæledyr
og fodrer fugle i haven.
Følg nedenstående gode råd om dyre- og fuglehold, samt fodring af havens
fugle, for at mindske risikoen for at rotterne slår sig ned.

Dyre- og fuglehold
Hønsehuse, kaninbure eller andre bure, som står på jorden, kan rotten grave
sig ned og skjule sig under. Huset bør derfor minimum hæves 35 - 40 cm over
jorden. Du bør også holde arealet rundt omkring buret frit, så du kan holde øje
med evt. huller.
Det er også vigtigt at gøre det svært for rotten at komme ind i buret og/eller
indhegningen:
• Brug fintmasket net af metal (se afsnit om sikring af småbygninger). For
rotter skal nettet have en maskestørrelse på maks. 1x1 cm, og for mus
maks. 0,5x0,5 cm.
• Husk at sikre at hele buret er lukket tæt uden nogle sprækker eller huller
- også toppen og bunden. Husk yderligere at stolper og bagside af huset
helst skal være indenfor hegnet.
• Grav net eller eternitplader ned rundt om buret/indhegningen (se afsnit
om sikring af småbygninger).

Foderet skal opbevares i rottesikre beholdere. Det anbefales at fodre dagligt
og ikke lægge mere foder ad gangen end dyrene kan spise på en time. Fjern
evt. overskydende foder inden natten.
• Vær opmærksom på, at ekskrementer, også hundelorte, er foder for rotten. Det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter, men i en rottesikker
kompostbeholder eller til restaffald.

• Foderrester fra dyreholdet skal lægges i en rottesikker kompostbeholder
eller til madaffald.
Læs også kommunens forskrift om fuglehold i by- og boligområder, der fastsætter regler for fuglehold i byerne.

Rottesikring ved fodring af havens fugle
Fodring af fugle i haven kan tiltrække rotter. Rotter klatrer og springer godt, og kan derfor både
finde vej til fuglekugler i et træ eller et foderbræt,
der er placeret i nærheden af buske eller træer.
Har du et foderbræt, hvor du fodrer fugle, så sæt
det er sted fri for bevoksning, og i god afstand til
hegn, mure samt bygninger. En rotte kan springe
over én meter, f.eks. fra et hegn eller en gren.
Et fritstående foderbræt, bør have metalstang
og være mindst en meter over jorden, da rotten
så vil få sværere ved at komme op på brættet.
Hæng fuglekugler så de ikke umiddelbart kan nås fra grene eller andet. Andre
muligheder er at benytte lukkede foderautomater.
Begræns mængden af foder, så fuglene spiser op inden for kort tid, og fjern
alle foderrester på foderbrættet inden det bliver mørkt, da rotter primært er
nataktive og foderbrættets fugle spiser alligevel ikke om natten, så foderet vil
ikke gavne dem der.
Sørg yderligere for, at der ikke ligger foderrester eller nedfaldsfrugt på jorden,
og opbevar fuglefoder i en rottesikker beholder af f.eks. af metal, eller indendørs i dit hus.
Ophør straks med at fodre fugle, hvis der kommer rotter. Fuglene skal nok
finde føde i andre haver, mens vi bekæmper rotterne og vil hurtigt vende tilbage til din have igen, når du atter kan fodre.

Øvrigt rottesikring i haven
• Det er en god ide at hæve opbevaring af bl.a. brænde, byggematerialer
og andre midlertidige oplagringer af materiale. Hæv gerne minimum 30
cm.
• Hold vegetation væk fra småbygninger samt huse, så rotten ikke kan
færdes skjult.

Husk at anmelde rotter
Som borger skal du huske at melde det til kommunen, når du ser en rotte, eller
tegn herpå - også når det ikke er hjemme hos dig selv.
• Hold øje med tegn på rotter og anmeld dem med det samme, så kommunen kan sætte en effektiv bekæmpelse i gang hurtigt. Tegnene kan
f.eks. være huller i plænen, ekskrementer og gnavemærker i træværket.
• Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.
• Det er kommunens pligt at bekæmpe rotterne. Rottebekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, og du vil derfor ikke modtage en regning for
bekæmpelsen.
Du kan anmelde rotter på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk/rotter
På kommunens hjemmeside, kan du også finde mere information om kommunens rottebekæmpelse samt finde flere gode råd til rottesikring.
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