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Indledning og baggrund
I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26/06/2012
er der indført en række nye bestemmeler, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter end tidligere. En af de nye bestemmelser er, at Kommunalbestyrelsen skal 
udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kommunen. 
Handlingsplanen skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside og Kommunalbestyrelsen skal 
revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år.

Handlingsplanen skal minimum indeholde følgende: 

 overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen,
 tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen,
 målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen og 
 konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

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

 ejendomme i landzone,
 ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder,
 fødevarevirksomheder,
 kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer),
 havnearealer,
 kommunale genbrugsstationer,
 lossepladser og deponier, samt 
 vildtfodringspladser.

I Rudersdal Kommune er der ingen lossepladser, deponier eller vildtfodringspladser.
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Overordnede mål for rottebekæmpelsen 
Rudersdal Kommunes mål for rottebekæmpelsen er:

 at yde en hurtig indsats i forbindelse med rottebekæmpelsen, 
 at bekæmpe rotterne effektivt, således at der ikke sker gentagne henvendelse fra de samme 

grundejere/lejere.

Ved anmeldelse af rotter til Rudersdal Kommune vil grundejer få besøg af rottebekæmperen 
indenfor maksimalt 5 arbejdsdage – oftest tidligere. 

I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder - anmeldt i 
kommunens åbningstid - vil grundejere få besøg af kommunens rottebekæmper uden ugrundet 
ophold. 

Uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan en 
grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på 
fødevarevirksomheder indgå en (skriftlig) aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.
Kommunen skal have en kopi af aftalen tilsendt. Ønsker grundejere/lejer at få bekæmpet rotter 
udenfor kommunens åbningstid er det for egen regning. Grundejere, der har indgået aftale om 
privat rottebekæmpelse, kan efterfølgende vælge at anmode kommunalbestyrelsen om at foretage 
den videre bekæmpelse på adressen.

Figur 1. Rattus norvegicus (brun rotte). Fra Naturstyrelsens Forårskampagne 2012 om rottebekæmpelse.
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Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Rudersdal Kommune har én administrativ medarbejder tilknyttet rottebekæmpelsen. Til varetagelse 
af denne opgave blev der i år 2011 brugt ca. 15 timer ugentligt. Derudover er der en ingeniør 
tilknyttet opgaven ca. 2 timer ugentligt. Den administrative indsats svarer således til ca. 850 timer 
eller 0,65 mandeår. 

De administrative medarbejdere varetager flg. opgaver: 

 telefoniske rotteanmeldelser,
 rådgivning,
 kontaktperson på igangværende sager,
 sagsbehandler på kloakbrudssager,
 journalisering mv. af sikringsaftaler,
 ansvarlig for indberetning til Miljøministeriet og
 ansvarlig for annoncering af rottekampagne.

Ingeniøren bistår den administrative medarbejder med afklaring af spildevandstekniske spørgsmål.

Til det praktiske arbejde i marken (tilsyn) har Rudersdal Kommune indgået en kontrakt med et 
autoriseret rottebekæmpelsesfirma. Tilsynet omfatter bl.a.:

 verificere om der er tale om rottetilhold,
 undersøgelser for at klarlægge årsagen til rottetilhold,
 bekæmpelse af rotter og
 rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S bidrager ligeledes til rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune 
i form af opsætning af giftblokke og elektroniske aflivningsfælder i de offentlige 
spildevandsledninger. 
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Der eksisterer ikke data for, hvor mange rotter, der findes i Rudersdal Kommune, men 
anmeldelserne af rotter til kommunen giver en god ide om bestandens størrelse og indikerer, om 
den er voksende eller faldende. Tabel 1 viser antallet af anmeldelser i perioden fra 2007-2011.

Rotteanmeldelser 2007 2008 2009 2010 2011
Antal anmeldelser om 
rotter pr. år

1.646 1.628 1.340 1.391 1.180

Tabel 1. Rotteanmeldelser til Rudersdal Kommune i perioden 2007 - 2011.

Det er Rudersdal Kommunens målsætning, at antallet af rotteanmeldelser set over en årrække ikke 
stiger. 

Baggrunde for, at det er valgt at se på antallet af rotteanmelder over en årrække er tesen om de 
naturlige svingninger i rottebestanden med en foreslået cyklus på 10 år (Kilde: Meddelelse nr. 28 
fra By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse juni 2008).

Endvidere er det Rudersdal Kommunens målsætning at håndtere alle rotteanmeldelser indenfor 5 
arbejdsdage. 

I år 2011 blev 100 % af alle rotteanmeldelser håndteret indenfor 5 arbejdsdage, hvilket således 
lever fuldt op til Rudersdal Kommunes målsætning.
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Beskrivelse af tiltag til rottebekæmpelsen
Rudersdal Kommunes tiltag til opnåelse af ovenfor beskrevne mål til forebyggelse og bekæmpelse 
af rotter er:

1. Hurtig indsats.
2. Effektivitet.
3. Information.
4. Renovering af offentlige spildevandsledninger.

Ad 1
Som tidligere beskrevet skal der maksimalt gå 5 arbejdsdage fra kommunen modtager en 
anmeldelse om rotter til rottebekæmperen første gang besøger den aktuelle ejendomme. I tilfælde 
af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder - anmeldt i kommunens 
åbningstid - vil grundejeren få besøg af kommunens rottebekæmper uden ugrundet ophold.

Ad 2
Rudersdal Kommune registrerer alle anmeldelser om rotter i en database (navn og adresse). I 
forbindelse med rottebekæmperens tilsynsbesøg suppleres databasen med:

 Ejendomstype
 Rotter observeret
 Ejendom kloakeret
 Røgprøve foretaget
 Årsag til rottetilhold
 Bekæmpelse foretaget
 Dato for efterfølgende tilsynsbesøg
 Dato for sag afsluttet

I forbindelse med tilsynsbesøg informerer rottebekæmperen de grundejere, der er hjemme ved 
tilsynsbesøget om, hvorledes grundejer kan bekæmpe rotterne effektivt. 

Ejer, lejer eller dennes repræsentant informeres om eventuel giftudlægning.

Hvis rottebekæmperen har mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, sender Rudersdal 
Kommune et brev ud til den pågældende grundejer med anmodning om at få undersøgt kloakken 
og udbedre eventuelle kloakbrud. I brevet oplyses grundejer bl.a. om, hvor grundejer kan finde 
kloaktegninger for ejendommen.

Information om mulige kloakbrud på den offentlige kloak sendes til Forsyning Allerød Rudersdal 
A/S til videre behandling.
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Ad 3
To gange om året indrykkes en annonce i lokalavisen med information om, at rottebekæmperen 
besøger alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone. Annoncen indeholder ligeledes 
information om, at rottebekæmpelse i øvrige byområder og i sommerhusområder kun sker, hvis 
borgerne henvender sig til kommunen enten via kommunens hjemmeside eller telefonisk. Kopi af 
annonce ses i nedenstående figur 2.

Figur 2. Annonce i Rudersdalavis d. 13. marts 2012

Ydermere er der er information på kommunens hjemmeside omkring:
 Digital anmeldelse af rotter.
 Tegn på rotter.
 Hvad man kan gøre for at holde rotterne væk.
 Hvor man kan søge yderligere oplysninger.

Ad 4 
Se nedenstående afsnit om ”Kloakker og stikledninger”.
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Særlige indsatsområder i rottebekæmpelsen

Ejendomme i landzone

Rudersdal Kommunes rottebekæmper undersøger alle faste ejendomme i landzone samt 
landbrugsejendomme i byzone for rotter. 

På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, afleverer rottebekæmperen en skriftlig 
meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.

De undersøgte ejendomme inddeles i to kategorier  henholdsvis:

1. Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme.
2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter.

Ejendomme uden rotter eller hvor der ikke træffes nogen hjemme får efterfølgende kun 
tilsynsbesøg hvert 2. år. 

På de ejendomme, hvor der er konstateret rotter iværksættes rottebekæmpelse efter gældende 
regler. Ejendommene får derefter tilsynsbesøg hvert 6. måned indtil ejendommen efter tre på 
hinanden tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter.  Derefter foretages tilsynsbesøg kun 
hver 2. år. 

Ovenstående model for rotteeftersyn i landzone er i overensstemmelse med ny model for 
rotteeftersyn i landzone lanceret i bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter af 26/06/2012.

Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder

I byzoner og sommerhusområder foretager Rudersdal Kommune kun rottebekæmpelse efter 
anmeldelse. 

Ejer, lejer eller dennes repræsentant informeres om eventuel giftudlægning.

Rudersdal Kommune har særlig fokus på rottesager i udlejningsejendomme, hvor der nøje følges 
op på, om grundejer udfører den pålagte rottebekæmpelse.
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Fødevarevirksomheder

I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter samtidig med Fødevareregionens kontrol.

Rudersdal Kommune og Fødevareregionerne underretter gensidigt hinanden om henholdsvis 
iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter.

Kloakker og stikledninger

Såfremt der konstateres kloakbrud på offentlig kloak informerer Rudersdal Kommune Forsyningen 
Allerød Rudersdal A/S om dette og Forsyningen udbedrer skaden. 

Ydermere udfører Forsyningen Allerød Rudersdal A/S løbende kloakrenovering på hele 
ledningsnettet, samt afpropper ubenyttede kloakstik, der ellers vil fungere som levested for rotter.

Giftblokke og elektroniske aflivningsfælder
I år 2011 blev der opsat 1500 giftblokke i hovedkloak og stikledninger i forbindelse med 
rottebekæmpelsen i kommunen, og der blev endvidere opsat 10 elektroniske aflivningsfælder. 

Rottespærrer
Rudersdal Kommune skal, hvor den er grundejer, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk 
muligt, opsætte rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Tilsvarende 
gælder i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og 
parcelhusområder.

Rudersdal Kommune kan desuden, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har 
opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på hospitaler. Tilsvarende gælder i 
forbindelse med byggemodning af hospitaler.

Havnearealer

Vedbæk Havn, der er en erhvervsdrivende fond, har indgået en aftale med et privat 
bekæmpelsesfirma om sikringsordning imod rotter og mus. Endvidere står der i ordensreglementet 
for Vedbæk Havn, at henkastning af affald af enhver art herunder fisk og fiskeaffald, i 
havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på 
havnearealet opstillede affaldsbeholdere.

Holte Havn er kommunalt ejet og bekæmpelse af rotte på havnen indgår på lige fod med 
kommunes øvrige rottebekæmpelse.
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Kommunale genbrugsstationer

Begge Kommunens genbrugspladser er nyrenoverede og bygningerne er helt nye (fra 2010 og 
2011). Der er ikke anmeldt rotter på kommunens genbrugspladser.

Rotter vil typisk optræde i haveaffaldet, men dette tømmes ud hele tiden, hvorfor rotter ikke får 
”arbejdsro”. Containere, som evt. kan indeholde noget spiseligt (småt forbrændingsegnet affald), er 
lukkede og tømmes ofte.

Fig. 3. Det er vigtigt, at borgerne bliver orienteret om rotter og 
rottebekæmpelse, samt kommunalbestyrelsens
medvirken ved bekæmpelsen (plakat fra omkring 1950).
Fra ”Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2005, Rotter - Lovgivning, 
bekæmpelse og forebyggelse”.




