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Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan sikre hævede 

terrasser og bygninger. Dette kan gøres simpelt, og så 

koster det ofte ikke alverden. Du kan læse mere om rotte-

sikring på vores hjemmeside www.kolding.dk/rotter

Nedenunder beskrives eksempler på og vises 

billeder af, hvordan du kan sikre dig, at rotterne 

ikke flytter ind på din ejendom:

•  Sikringen kan udføres med fintmasket galvaniseret  

volierenet eller eternitplader. 

•  Ved sikring med volierenet skal der sikres lodret ned 

med minimum 70 cm hele vejen rundt om terrassen/

bygningen, og nettet skal fæstnes nederst på terrassen 

eller bygningen.

•  De 70 cm kan fordeles med enten 70 cm lodret ned  

i jorden, 30 cm lodret ned og 40 cm vandret ud, eller  

10 cm lodret ned og 60 cm vandret ud.

•  Volierenet, som går lodret ned, skal så herefter dækkes 

med enten fliser eller jord/græs.

•  Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens 

eller bygningens kant og 70 cm lodret ned i jorden.

Rotter bygger reder på tørre steder, og derfor elsker de 

vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, 

oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve 

herunder. Desuden oplever vi ofte problemer med rotter 

i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. – kort sagt 

steder, der ikke har et støbt og et rottesikret fundament. 

Det er din pligt som grundejer at rottesikre din ejendom, 

så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også for 

terrasser og bygninger. Når først rotten har slået sig ned, 

kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt, 

at du sikrer dine terrasser og bygninger, så rotters leve-

muligheder begrænses mest muligt. 

Vidste du, at det er billigere 
at forebygge mod rotter end 
at reparere, når de først har 
været på besøg?

•  Små skure og terrasser, som ikke sikres med net eller 

plader, skal gerne ligge frit og hævet minimum 35 cm 

over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og  

nedenunder. Rotterne vil nemlig helst bo på inde- 

lukkede steder, hvor de er beskyttede fra alle sider.

•  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 bekæmpelse. 


