


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Det vigtigste mål for den moderne rottebekæmpelse er at forebygge, at rottebe-
stande opstår, sådan at deres tilstedeværelse ikke giver anledning til uhygiejniske 
forhold, sundhedsmæssige problemer eller andre gener for befolkningen.  

2. Forebyggelsen af rotter kan imidlertid ikke gøre det alene, idet der erfaringsmæssigt 
altid vil opstå situationer, hvor bekæmpelse af rotter vil være den eneste mulige løs-
ning her og nu. For at opnå en effektiv bekæmpelse af rotter bør bekæmpelsen fore-
tages af hele bestande og ikke blot som en udryddelse af enkeltindivider. Derudover 
vil det ofte være nødvendigt at foretage bekæmpelsen i større, sammenhængende 
geografiske områder, så man undgår indvandring af nye rotter fra ét område til et 
andet.  

3. Bekæmpelsen skal ske med maksimal sikkerhed for mennesker, husdyr og vilde dyr 
i omgivelserne – samt på en dyreetisk og miljømæssigt forsvarlig måde. Det inde-
bærer bl.a., at rotterne skal aflives så humant som muligt, og at reglerne for besid-
delse og anvendelse af rottegift nøje skal følges.  
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Rottebekendtgørelsen 

Handlingsplan 

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan om forebyggelse 
og bekæmpelse af rotter, der som minimum opfylder kravene i bilag 1. Kommu-
nalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlings-
planen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

Bilag 1 

Krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse 
og bekæmpelse af rotter, jf. § 5 

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende: 
– Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. 
– Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen. 
– Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen. 
– Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. 
– Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsy-
ningen om kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og 
metoder (fælder, spærrer, rottegift mv.). 
– Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder 
f.eks. om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til be-
stemte bekæmpelsesmetoder. 
– Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen 
tillader privat rottebekæmpelse. 

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive 
særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på 
følgende steder: 

– Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1. 
– Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9. 
– Fødevarevirksomheder. 
– Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rotte-
spærrer. 
– Havnearealer. 
– Kommunale genbrugspladser. 
– Deponeringsanlæg. 
– Vildtfodringspladser. 
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