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Sådan kan du undgå, at rotterne kommer op fra kloakken og ind i huset 
 

 

 

1. I husets gennemløbs-

brønd kan monteres en  

2-klap rottespærre. 

2. På tagbrønden kan 

monteres en rist. 

3. Nederst på faldstammen 

inde i huset kan monteres 

et rottestop – også kaldet 

”den gravide”.  

4. På wc’et i afgangsrøret kan 

monteres rottestop – også 

kaldet ”strikkepinde”. 

5. På gulvafløbet i huset kan 

monteres en fastskruet 

rist.  

6. På det sidste stykke af 

faldstammen op mod 

taget kan der sættes en 

rist ind og samles med 

jetkobling. 

7. Øverst på faldstammen 

kan monteres en 

trådkugle på det stykke, 

som ender over tag.  

  



 

Sådan sikrer du dit hus og din have mod rotter 
 

Hvis du indretter dit hus og din have efter følgende gode råd, bliver det meget svært for rotter at bygge rede og 

etablere sig.  

1. Beplantning op ad huset beskæres ca. 80 cm fra taget eller tagrenden, så rotterne ikke kan klatre op. 

2. Hvis huset står på betonstolper, kan du rottesikre under huset ved at montere volierenet fra siden af huset og ca. 10 

cm ned i jorden og ca. 50 cm udad. Alternativt kan der monteres byggeplader fra siden af huset og ca. 60 cm ned i 

jorden. For ventilation under huset monteres galvaniserede sokkelriste. Det samme gælder, hvis du har en forhøjet 

terrasse. Den kan du sikre på samme måde med enten net eller plade. 

3. Din udendørs 

skraldespand skal være 

hel og tæt, så rotter ikke 

kan hente føde. 

4. Din kompostbeholder skal 

være hel og tæt. Hvis du 

bruger en åben 

kompostbeholder, skal 

den kun bruges til grene 

og blade, ikke madaffald.  

5. Hvis du fodrer fugle, så 

benyt et foderbræt med 

en 5 cm høj kant, så 

foderet ikke falder ned på 

jorden.  

6. Brændestakke hæves ca. 

30 cm over jorden, fx ved 

at lægge dem på en lav 

bænk eller lignende. 
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