
Sommerferien er højsæson for indbrudstyve – her er rådene til, hvordan I sikrer jer 

mod indbrud  

Af: Tryg i Aarhus, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune 

 

Bekymrer du dig for indbrud i din sommerferie? 

Sommertid er ferietid, og ferietid er højsæson for indbrudstyve. Hele 63% af danskerne bekymrer 

sig for at blive udsat for indbrud i en sommerferie, viser en megafon-undersøgelse fra 2017. Og 

selvom antallet af indbrud er dalet de seneste år, er det stadig én af de største kriminalitetstyper i 

Danmark.  

De mest udsatte boliger for indbrud er enfamiliehuse. Her begås cirka 80 procent af alle indbrud i 

Danmark. I et enfamiliehus er det nemt for tyven at spotte, om der er liv i huset. Forbliver 

skraldespanden tom? Postkassen fyldt? Lysene slukket? Desuden kan tyven gennem husets 

vinduer finde ud af, om der er interessante værdigenstande, og tyven kan nemt tjekke, hvor godt 

sikret huset er.   

Flere indbrud i Danmark end i nabolandene 

En sammenligning med Danmarks nabolande viser, at danske hjem er særligt udsatte for indbrud. I 

forhold til indbyggertallet er der 3,5 gange flere indbrud i Danmark end i Sverige og 6,5 gange flere 

indbrud i Danmark end i Norge.  

Heldigvis er der gode råd til, hvordan du fortsat sikrer et dalene antal indbrud i Danmark.   

 Aktiv nabohjælp: er særligt effektiv, når man er på ferie. Det bakkes op af undersøgelser, 

der viser, at en systematiseret nabohjælp kan forhindre hvert femte af alle indbrud i et 

nabolag. Tyve bryder sig nemlig ikke om, at naboer holder øje med hinandens huse, og at 

der er fremmede på vejen, for så risikerer de at blive opdaget.  

 Skalsikring: Risikoen for indbrud er markant lavere, hvis man har sikret sig hus. Via 

botrygt.dk kan du bestille et gratis indbrudstjek, hvor en lokal låsesmed kommer ud til dig 

og tjekker blandt andet husets vinduer, døre og låse.  

Alt det, og meget mere, kan du læse om på tryghed.aarhus.dk, og dermed kan du selv, med nogle 

få handlinger, mindske risikoen for indbrud.    

Nedbring indbrud i dit Fællesråds område 

I 2018 var 88 ud af 6856 husstande i Tilst-True-Skjoldhøj Fællesråds område udsat for indbrud. Det 

svarer til 1,28 for hver 100. husstand. Antallet af indbrud i private hjem i Aarhus Kommune er 

faldet med 30,5% fra 2014-2018 og du kan være med til at fortsætte nedbringelsen af indbrud for 

både Aarhus Kommune, men også for dit nærområde. Dette kan du bl.a. gøre ved at tilmelde dig - 

og være aktiv bruger af Nabohjælp sammen med resten af de 591 allerede aktive husstande i 8381 

Tilst. 



På Botrygt.dk kan du læse mere om aktiv nabohjælp, gratis indbrudstjek og anden nyttig 

information. 

 

Faktaboks 
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