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Forord 
I Danmark anses både husrotten og den brune rotte som skadedyr, og kommunalbestyrelsen skal foretage 
en effektiv bekæmpelse af begge arter. Til opstilling af bl.a. retningslinjer, ressourceallokering og mål for 
rottebekæmpelsen udarbejdes en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse. Handlingsplanen er 
lovpligtig og skal revideres minimum hvert 3. år.  

I Hedensted Kommune udarbejdes handleplanen af administrationen ved Fritid og Fællesskab i samarbejde 
med Udvalget for Teknik samt rottefængere og ledelse ved Materielgården.  
Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

Kommunens rolle og forpligtigelser 
Hedensted Kommune er myndighed på rottebekæmpelsesområdet og er forpligtiget til at bekæmpe rotter 
samt opnå en acceptabel lav bestand af rotter. Antallet af anmeldelser om forekomst af rotter over de 
seneste år i Hedensted Kommune er angivet nedenfor.  Rottebekæmpelsen har tidligere været udliciteret 
til en privat skadedyrsbekæmper, men blev i august 2020 hjemtaget.  

 

Billede 1 Antal henvendelser om forekomst af rotter pr. år i Hedensted Kommune 

Myndighedsopgaver 
Hedensted Kommune er i henhold til Rottebekendtgørelsen forpligtiget til at bekæmpe rotter. Dette 
indebærer følgende myndighedsopgaver: 

- Udføre effektiv bekæmpelse af rotter inden for gældende lovgivning 
- Henstille og påbyde grundejere at renholde og udbedre ejendomme og tilhørende kloak i fornødent 

omfang 
- Vejlede borgere i tilfælde af tvivl omkring processen ved anmeldelse af rotter 
- Udføre 2 kampagner årligt  
- Formidle kontakt til Hedensted Spildevand ved kloakbrud i forsyningens kloaknet 
- Vedligeholde informationsmateriale på kommunens hjemmeside kommunens hjemmeside  

http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/


 

Borgernes forpligtigelser 
Ifølge Rottebekendtgørelsen har alle borgere pligt til straks at anmelde forekomst af rotter til 
kommunalbestyrelsen.  
Foruden anmeldelsespligten har grundejere også pligt til at renholde og sikre deres ejendomme, således 
rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Dette indebærer blandt andet: 

- Sikring af ejendom 
o Dette indebærer eksempelvis sikring af udluftningsriste, faldstammer, hønsehuse og 

hævede træterrasser samt vedligeholdelse af kloak 
- Renholdelse af ejendom 

o Dette indebærer eksempelvis hensigtsmæssig kompostopbevaring og oprydning af spild fra 
fuglefodring 

- Efterkomme henstillinger og påbud udstedt af kommunalbestyrelsen inden for den angivne frist 
 

Overordnede mål for rottebekæmpelsen 2021-2024 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne handlingsplan er der af administrationen fastsat en række 
overordnede mål for rottebekæmpelsen i samarbejde med Udvalget for Teknik samt rottefængerne og 
ledelsen ved Materielgården.  
De overordnede mål for rottebekæmpelsen 2021-2024 findes herunder. For hvert mål er der angivet 
specifikke fokusområder, tilhørende konkrete handlinger og målelige succeskriterier. 

Fokus på den gode brugeroplevelse 
Fokusområder Handlinger Mål 

Større andel af anmeldelser skal 
modtages via den digitale 

selvbetjening. 
 

Mundtlig information om digital 
selvbetjening ved telefonisk 

anmeldelse 
 

Visuel vejledning på kommunens 
hjemmeside 

Indtalt påmindelse som afspilles i 
telefonen 

 
Kampagne om digital 

selvbetjening 
 

Fald i andelen af 
telefoniske anmeldelser 
over en 3-årig periode. 

Bedre internt tværfagligt samarbejde Vejledning af personalet i felten 
om tegn på rotter hos borgere 

 
Samarbejde med Grøn Pleje 

 
Opprioritering af dialog med 

kommunale institutioner 
 

Udarbejde 
informationsmateriale til 
ledere og medarbejdere i 
hjemmeplejen om tegn på 

rotter 
 

Vejlede kommunale 
institutioner i tegn på 

rotter og adfærdsmæssig 
forebyggelse 

 



 

 

Hjælp til selvhjælp 
Fokusområder Handlinger Mål 
Sikring af boliger 

 
Vejledning på hjemmesiden om 
sikring af bolig og tilbygninger 

 

At forsyne borgere med let 
tilgængelig 

informationsmateriale om 
rottesikring af bolig og 

tilbygninger med fokus på lave 
omkostninger og nem udførelse. 

Sikring af materialeoplag 
 

Vejledning på hjemmesiden om 
sikring og adfærdsmæssig 

forebyggelse af rottetilhold ved 
materialeoplag 

At forsyne borgere med let 
tilgængelig 

informationsmateriale om 
rottesikring af materialeoplag 

med fokus på lave omkostninger 
og nem udførelse. 

 

Øget fokus på resistens over for rottegift 
Fokusområder Handlinger Mål 

Forkorte gennemsnitsvarighed af 
sager, hvor der anvendes gift 

 

Opprioritering af administrativt 
tilsyn med dialog om resistens og 

grundejers forpligtigelser 
 

En reduktion af 
gennemsnitsvarigheden af sager, 

hvor der anvendes rottegift. 

 
Fokus på landbrug og erhvervsdyrehold 

Fokusområder Handlinger Mål 
Tilsyn med private 
sikringsordninger 

 

Årligt tilsyn med 5% af private 
sikringsordninger og R2-

autoriserede borgere 
 

Udførsel af tilsyn med de private 
sikringsordninger jf. 

Rottebekendtgørelsen 

Kommunikation med 
interesseorganisationer 

 

Samarbejde med 
interesseorganisationerne 

 

At opnå en konstruktiv dialog og 
samarbejde med 

interesseorganisationerne inden 
for landbrug og dyrehold om 

forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter. 

 

  



 

Fokus på information, vejledning og sagsvarighed 
Fokusområder Handlinger Mål 

Mindske antallet af 
tilbagevendende rottetilhold 

 

Vejledning om sikring af 
hønsehold, foderopbevaring 

mm. 
 

Vejledning om at undgå og 
forebygge strejfrotter efter høst 

 

Udarbejde 
informationsmateriale til 

hjemmesiden samt til udlevering 
ved rottebekæmpelse på 

adresser med tilbagevendende 
rottetilhold 

 

Privat rottebekæmpelse 
Hedensted Kommune godkender privat bekæmpelse af både R1- og 
R2-autorisationer på følgende betingelser: 

- At der indsendes en kopi af den indgåede kontrakt 

- At bekæmpelse først påbegyndes efter 
kommunalbestyrelsen er underrettet om forekomst af 
rotter via rotter@hedensted.dk  

 

Sikringsordninger 
En sikringsordning er en aftale indgået mellem en grundejer og en R1-autoriseret skadedyrsbekæmper om 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. En sikringsordning har til formål at overvåge forekomst af rotter, og 
derved iværksætte aktiv bekæmpelse, før rotterne slår sig ned på ejendommen.  
Når en aftale om sikringsordning indgås, er det lovpligtigt, at den R1-autoriserede skadedyrsbekæmper 
foretager en bygningsgennemgang for fejl og mangler, som kan bidrage til forekomst af rotter. Eventuelle 
fejl og mangler skal udbedres af grundejer, som led i forebyggelsen af forekomst af rotter. 
Overvågningen af rotteforekomst foregår oftest med detektorblokke og smækfælder. Brug af rottegift som 
forebyggende sikring er ikke tilladt i kommunal eller privat rottebekæmpelse.  

Tilsyn 
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens handlingsplan 
om privat bekæmpelse og Rottebekendtgørelsens regler jf. § 6 stk. 5 i Rottebekendtgørelsen. I Hedensted 
Kommune føres der årligt tilsyn med 5% af R1-sikringsordningerne i kommunen. Dette svarer til ca. 20 
tilsyn pr. år. Tilsynene udvælges tilfældigt med forbehold for, at tilsynene er jævnt fordelt mellem private 
skadedyrsbekæmpere og geografisk placering i kommunen. Der føres ikke tilsyn med samme 
sikringsordning 2 år i træk. Der føres årligt tilsyn med samtlige af kommunen kendte R2-autorisationer. 

  

R1-autorisation: Autorisation til 
erhvervsmæssig forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter.

R2-autorisation: Autorisation til at 
bekæmpe rotter ved brug af visse 
kemiske bekæmpelsesmidler på egen 
erhvervsejendom.

mailto:rotter@hedensted.dk


 

Tilsynspligtige ejendomme 
Hedensted Kommune har pligt til én gang årligt at foretage tilsyn på erhvervsejendomme, som har en eller 
flere af følgende aktiviteter:  

- Dyrehold 
- Primærproduktion af fødevarer og/eller foder til dyr 
- Opbevaring af foderstoffer til dyr 
- Opbevaring af planteprodukter, som anvendes til produktion af fødevarer til mennesker 

 
Tilsynene udføres fra oktober til og med februar og varsles via Facebook og Hedensted Kommunes 
hjemmeside. 

Særlige indsatsområder 
Ifølge Rottebekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen forholde sig til, hvorvidt der skal ydes en særlig 
indsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: 

- Tilsynspligtige ejendomme 
- Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme 
- Fødevarevirksomheder 
- Kloakker og stikledninger 
- Havnearealer 
- Kommunale genbrugspladser 
- Deponeringsanlæg 
- Vildtfodringspladser 

 
Hedensted Kommune vil foretage en særlig indsats ved andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme. 
Her vil der være fokus på sikringsordninger med langvarige sager, hvor der anvendes gift. Derudover vil der 
også være fokus på forebyggende indsatser og bekæmpelse på kommunale institutioner. 
Hedensted Kommune vil ligeledes foretage en særlig indsats ved kloakker og stikledninger. Her ydes en 
forebyggende indsats i områder med forestående seperatkloakering.  
Derudover ydes en administrativ indsats i forbindelse med udstedelse af henstillinger og påbud samt 
opfølgning på disse ved kloakbrud på private såvel som offentlige kloakledninger. 
Hedensted Spildevand foretager forebyggende indsats mod rotter i den offentlige kloak. 

Hedensted Kommune har vurderet, at det ikke er relevant med en særlig indsats vedrørende forebyggelse 
og bekæmpelse af rotter på de øvrige steder. 

Resistensstrategi 
Hedensted Kommune skal jf. rottebekendtgørelsen henholde sig til altid at benytte det svageste af de til 
enhver tid tilgængelige rottebekæmpelsesmidler af hensyn til miljø og for at reducere risikoen for 
sekundære forgiftninger af danske rovfugle og pattedyr. 
Hedensted Kommune vil sikre, at der ikke anvendes stærkere og/eller større mængder gift end nødvendigt, 
og kommunen vil jf. rottebekendtgørelsen fortsat håndhæve, at giftudlægning til bekæmpelse af rotter kun 
kan foretages af det autoriserede personale. 

Hedensted Kommune har de seneste år fået udtaget prøver af rotter til analyse for giftresistens. 
Resultaterne fra disse prøver er med til at danne grundlaget for det øgede fokus på hensigtsmæssig og 



 

forsvarlig brug af rottegift. Forekomsten af resistens i rotter over for rottegift er ikke begrænset til 
Hedensted Kommune.  

Lovgrundlag 
Hovedparten af den kommunale rottebekæmpelse og opgaver relateret hertil har afsæt i Bekendtgørelse 
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18. december 2018 som kaldes Rottebekendtgørelsen 
i daglig tale. 
Foruden denne skal den kommunale rottebekæmpelse også ske i overensstemmelse med følgende 
lovgivning og vejledninger: 

- Bekendtgørelse af lov om kemikalier nr. 115 af 26. januar 2017 

- Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler nr. 815 af 18. juni 2018 

- Bekendtgørelse af dyreværnsloven nr. 50 af 11. januar 2017 

- Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019, Miljøprojekt nr. 2086 af maj 2019 

- Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017 

 

Økonomi 
Den kommunale rottebekæmpelse i Hedensted Kommune er gebyrfinansieret gennem ejendomsskatten. I 
2021 blev gebyret fastsat til 0,11‰ af ejendomsværdien. Dette giver et gebyr på 110 kr./år ved en 
ejendomsværdi på 1.000.000 kr. Gebyret kan reguleres én gang årligt. 

Udgifter til rottebekæmpelse og administration er henholdsvis kr. 2.100.000 og kr. 1.100.000 pr. år. 


