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Få fat på dna-mærkningen her: 
http://www.tryg.dk/forebyg-skade/Dna-maerkning/dna-maerkning.html 
 
Tre hurtige råd: Sådan kan du også forhindre indbrud 
Udover dna-mærkningen er der en række andre nemme forebyggelsesgreb, du kan bruge for 
at sikre dit hjem: 
 

1. Få hjemmet til at se beboet ud: Det må gerne rode lidt i haven. Få gerne naboen til 
at parkere sin bil i din garage af og til. Fyld affald i skraldespanden og tøm postkassen. 
Du kan overveje at organisere samarbejdet i kvarteret gennem Nabohjælp.dk, som er 
gratis. Eller investere i tænd-sluk-lys eller tænd-sluk-ure på en radio, man svagt kan 
høre udenfor.  
 

2. Gør det svært for tyven at komme ind i hjemmet: I langt de fleste tilfælde bryder 
tyven ind i huse gennem en terrassedør eller et vindue, der ikke er synligt fra vejen. 
Derfor er det en god idé at undersøge, om man kan sikre huset bedre der. For 
eksempel kan man selv montere særlige vindueslåse, som gør det meget vanskeligt at 
bryde vinduet op. 
 

3. Undgå at give tyven arbejdsro: Klip for eksempel hækken ned og sørg for, der ikke 
er helt mørkt på grunden særligt ved døre og vinduer. Installer gerne 
bevægelsescencorer uden for og en alarm inde i huset. En tyverialarm alene 
nedbringer risikoen for indbrud med 70 procent. 

 

 
Indbrudsfakta: Der er noget galt i Danmark... 
Danmark er det land i Europa med flest indbrud per indbygger kun overgået af Grækenland. I 
Danmark står det så galt til, at vi har flere indbrud per indbygger end alle vores nabolande 
tilsammen. Faktisk har vi syv gange så mange som Norge, fire gange så mange som Tyskland, 
og tre en halv gange så mange som Sverige. Og på trods af, at politistyrken i Danmark har 
samme størrelse som i vores nabolande er opklaringsprocenten for indbrud markant lavere i 
Danmark end i Norge og Sverige. 
 
Sådan fordeler antallet af indbrud sig på et år (gennemsnit fra 2007-2013)�
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