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1.  FORORD 
Rotter udgør et stort samfundsmæssigt problem. Dels gør de skade på infrastruktur, såsom kloakker 

og bygninger, og dels udgør de en sundhedsmæssig risiko som smittebærere. Rotter er en psykisk 

belastning, der skaber utryghed især omkring ældre og børn. Som samfund har vi derfor valgt at bruge 

betydelige ressourcer på at komme problemet til livs. De årlige udgifter til rottebekæmpelse for 

virksomheder og kommuner er på ca. 400 millioner kroner årligt.  

 

En rottehandlingsplan skal sikre en mere sammenhængende og effektiv indsats for 

forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Færre rotter vil reducere de udgifter, rotterne 

påfører samfundet.  

 

For at Kommunen kan fortage en effektiv forebyggelse og bekæmpelse, kræver det et grundigt 

kendskab til, hvor rottegenerne stammer fra, samt en målrettet strategi for bekæmpelsen.  

 

Denne handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2021, beskriver de tiltag, som 

Silkeborg kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode.  

 
 

1.1  LOVGRUNDLAG 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

- i det følgende kaldet ”Bekendtgørelsen”, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv 

rottebekæmpelse. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen 

udarbejdede retningslinjer.   

 

Endvidere skal rottebekæmpelsen ske i overensstemmelse med følgende: 

• Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

• Miljøstyrelsens vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter (resistensstrategi) 

• Kemikalieloven - Bekendtgørelse af lov om kemikalier. 

• Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter- 

 

 

1.2  KOMMUNENS FORPLIGTELSER 
Silkeborg kommune har pligt til at: 

• Sikre, at rottebekæmpelsen følger den gældende resistensstrategi, som er udstukket af 

Miljøstyrelsen. 

 

• Udarbejde en handlingsplan for den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter. 

Handlingsplanen skal som minimum revideres hvert 3. år 

 

• Opsætte rottespærrer på de kommunale og private institutioner og byggemodninger, hvor det 

er teknisk muligt. 

 

• Udføre et årligt tilsyn på de såkaldte ”Tilsynspligtige ejendomme”, som er beskrevet som 

erhvervsmæssige dyrehold, primærproduktioner af fødevarer og foder til dyr. Ejendomme som 

opbevarer foderstoffer til dyr eller planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion 

af fødevarer til mennesker. 

 

• Føre tilsyn med private bekæmpelsesfirmaer og personer som har opnået følgende 

autorisationer:  

R1 (Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter) og  

R2 (Autorisation til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom)  

 

• Foretage hurtig og effektiv rottebekæmpelse ved anmeldelser. 

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nye-eu-regler-oger-udgifterne-til-rottebekaempelse-med-over-100-millioner-kroner?publisherId=5280955&releaseId=5280969
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• Orientere borgerne om deres anmeldelsespligt mindst 2 gange om året. 

 

• Løbende indberetning af nøgletal for den kommunale rottebekæmpelse til Miljøstyrelsen via 

”Rottehullet”. 

 

• Foretage bekæmpelse - uden ugrundet ophold (dvs. indenfor 24 timer). Kravet gælder på alle 

årets 365 dage på ejendomme med rotteforekomster indendørs i beboelsen og på 

virksomheder. hvor rotterne udgør en fare for menneskers sundhed. 

 
Anmeldelse af rotter 

I Silkeborg Kommune kan borgeren anmelde rotter døgnet rundt via kommunens hjemmeside. 

www.fangrotten.dk.  

 

Borgere der anmelder rotter i beboelser, institutioner, fødevarevirksomheder og lignende får normalt 

omgående besøg, og senest dagen efter. 
 

 
 

Sådan kan du genkende en rotte 

Brun rotte 

Kropslængde ca. 21 – 29 cm,  

halelængde ca. 17 – 23 cm.  

Vægt: 200 – 450 g.  

Lille farveforskel mellem ryg og bug.  

To-farvet hale: (sort overside /lysere underside).  

Snudepartiet er mere stumpt end hos musene, der har spidse snuder.  

Rotteunger har mindre ører, større hoved og kraftigere lemmer end museunger (skitse forneden 

 

http://www.fangrotten.dk/
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2.  MÅL OG VISIONER FOR ROTTEBEKÆMPELSEN  
Silkeborg Kommune har opstillet følgende mål og visioner for den kommunale rottebekæmpelse. 

 

 

2.1 Målsætninger for rottebekæmpelsen 
 

Kvalitets- og miljømål 

Det grundlæggende mål er, at sikre tilstrækkelig høj kvalitet i den udførte bekæmpelse, og at 

bekæmpelsen foretages miljøbevidst. Derfor vil der være fokus på, at effektivisere rottebekæmpelsen 

på en hensigtsmæssig måde, så brugen af gift i bekæmpelsen reduceres. 

 

I Silkeborg Kommune er der tradition for, at Entreprenørgården udfører den kommunale 

rottebekæmpelse. Derfor er det vigtigt, at forventningerne til serviceniveauet og den praktiske 

udførelse er afstemt.  

 

Focus på forebyggelse og tryghed  

Når en borger har problemer med rotter er det vigtigt, at rotterne bekæmpes hurtigt og effektivt, så 

borgeren føler sig tryg. Desuden skal borgeren føle sig godt vejledt i den efterfølgende forebyggelse.  

 

Det er vigtigt, at borgeren nemt kan skaffe sig et overblik over, hvad og hvor han/hun skal henvende 

sig, hvis der er kommet rotter på ejendommen.  

 

I denne handlingsplan har Silkeborg Kommune, defineret de generelle rammer for det kommunale 

serviceniveau.  

 

Silkeborg kommune vil tilstræbe, at borgeren får følgende serviceniveau;  

•  Viden om hvordan man anmeldelr rotter. Rotter kan anmeldes døgnet rundt via vores hjemmeside 

www.silkeborg.dk eller www.fangrotten.dk.  

 

•  At borgeren hurtigt får et overblik over, hvordan man kan sikre sin ejendom mod rotter. 

 

http://www.silkeborg.dk/
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• At rottebekæmperen rykker hurtigt ud. Borgeren kan forvente, at det første besøg af 

rottebekæmperen sker senest 5 dage efter anmeldelsen. Dog op til 8 dage i travle perioder. 

 

•  At rottebekæmperen rykker ud samme dag eller senest dagen efter, hvis anmeldelsen drejer sig om 

rotter i beboelsen, på fødevarevirksomheder eller i institutioner o. lign.  

 

•  At rottebekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten ved det første besøg, igangsætter 

bekæmpelen, og kan rådgive borgeren om forebyggende tiltag. 

 

• At borgeren hele tiden føler sig tryg ved bekæmpelsesforløbet og er informeret om hvordan 

bekæmpelsen foregår.  

 

•  At rottebekæmperen kun anvender gift, hvor det er nødvendigt, og at det sker under størst mulig 

hensyn til omgivelserne.  

 

 

2.2 Vision for rottebekæmpelsen 
Den overordnede vision er færre rotteanmeldelser og mere giftfri bekæmpelse af rotter i 

Silkeborg Kommune 

 

Antikoagulanter (gifte) er pt. de mest effektive bekæmpelsesmidler mod rotter. Et forskningsprojekt 

ved Center for Miljø og Energi fra 2015, dokumenterer meget høje koncentrationer af antikoagulanter i 

næsten alle små rovpattedyr i Danmark. Antikoagulanter virker blodfortyndende og dræber ved at 

forårsage indre blødninger. I mange små rovpattedyr er koncentrationen så høj, at de kan dø af det. 

 

På grund af den store spredning af antikoagulanter i miljøet har Miljøstyrelsen strammet kravene til 

brug af antikoagulanter, hvilket skaber behov for andre måder at bekæmpe på. Der er et presserende 

behov for udvikling af metoder og teknologi til giftfri rottebekæmpelse.  

 

 
De traditionelle smækfælder vil fortsat være en del af den giftfri bekæmpelse. Da man ikke kan 

anvende gift indendørs i boliger er smækfælder den vigtigste bekæmpelsesmetode indendørs. 

Overvågningskameraer, rottehunde mv. vil være nogle af de fremtidige, giftfrie bekæmpelsesmetoder. 

 

Silkeborg Kommune vil derfor i den kommende årrække investere i mere materiel til giftfri 

rottebekæmpelse. Desuden vil forebyggelsen af rottetilhold være i centrum. Dette skal medføre en 

årlig reduktion af den anvendte giftmængde, samt antallet af rotteanmeldelser. 
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Denne handlingsplan er Silkeborg Kommune bud på, hvordan man fremadrettet vil sikre den effektive 

bekæmpelse af rotter, samt sikre at kommunens borgere får den bedst mulige service, hvis de er så 

uheldige at få rotteproblemer.  

 

 

2.3 Indsatsområder i den kommende planperiode 

Til at understøtte de fastsatte mål og visioner er der udvalgt følgende indsatsområder i perioden 2019-

2021: 

 

Rotter i kloakkerne  

1. Der etableres rottespærrer på kommunale og private institutioner, hvor det er teknisk muligt 

2. Der etableres rottespærrer på nye kommunale byggemodninger, hvor det er teknisk muligt 

3. Defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt 

4. Målrettet kloakrottebekæmpelse i samarbejde med Silkeborg Forsyning 

5. Etablere rottefrie områder i kloaksystemet 

 

Rotter på overfladen  

6. Reducere rotternes fødekilder via en målrettet indsats overfor fuglefodring, hønse- og fuglehold, 

kaninbure mv. 

7. Reducere rottegener ved genbrugspladser, deponeringsanlæg og renseanlæg, samt ved udvalgte 

søer og å-strækninger 

8. Reducere rottegener ved vildtfodringspladser med fokus på forbyggende foranstaltninger  

9. Mere målrettede og opsøgende tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme. 

10. Fokus på ejendomme med tilbagevendende rotteproblemer 

 

Administrativ kontrol af rottebekæmpelsen  

11. Optimere brugen af digitale løsninger i såvel den praktiske og administrative rottebekæmpelse. 

12. Udarbejde procedurer og forbedre arbejdsgangen for forebyggelsen og bekæmpelsen.  

13. Styrke borgernes viden om forebyggelse af rottegener ved aktivt, at inddrage borgerne i 

rottebekæmpelsen og især forebyggelsen af rottetilhold på egen grund. 

14. Udarbejde en årlig evaluering af rottebekæmpelsen og virkning af de igangsatte tiltag. 

 

Se mere om giftfri bekæmpelse i afsnit 9 om miljøbevidst bekæmpelse 

 
 

3.  STATUS PÅ ROTTEBEKÆMPELSEN  
Silkeborg Kommune strækker sig over ca. 864 km2 og har godt 92.000 indbyggere. 

Kommunen har igennem en længere årrække haft et godt og effektivt samarbejde med 

Entreprenørgården, som har stået for den praktiske rottebekæmpelse.  

 

Selv om der årligt kun anvendes 4-5 årsværk på Entreprenørgården er der 7-8 personer som er 

uddannet autoriseret rottebekæmper og er tilknyttet arbejdsområdet. Alle bekæmperne vil derfor ikke 

være beskæftiget med rottebekæmpelse hele året rundt, men kan udføre andre opgaver for 

Entreprenørgården, men de kan stå til rådighed ved spidsbelastninger mv. 

 

Silkeborg Kommune har stort fokus på forebyggelse af rotter, hvilket betyder, at rottefængerne også 

bruger tid på rådgivning og vejledning af Kommunens borgere om, hvordan de kan holde rotterne væk 

fra deres ejendomme.  

 

Silkeborg Kommune har oplevet et lille fald i antallet af rotte-anmeldelser i år 2016, 2017 og 2018 i 

forhold til år 2015. Faldet af rotteforekomster ses både i byerne og på landet. Der kan ikke udpeges en 

specifik årsag til faldet, men det vurderes, at den forebyggende indsats med krav om rottesikring af 

bygninger, samt den vejledende indsats overfor borgerne, har været den primære årsag til faldet i 

antallet af rotteanmeldelser. 

 

Tabel som angiver antallet af rotteanmeldelser i årene 2015-2018. 
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Årstal Antal 

anmeldelser 

2010 2482 

2011 2529 

2012 3391 

2013 2384 

2014 3629 

2015 4321 

2016 3876 

2017 3257 

2018 3167 

Der er en vis usikkerhed i datagrundlaget, da rottebekæmperne frem til og med år 2017, har oprettet 

nye anmeldelser, selv om rotterne ikke er bekæmpet helt på ejendommen. De såkaldte genbesøg. 

 

Det forventes, at de aktive, fysiske tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme, i en kort årrække vil hæve 

antallet af rotteanmeldelser. På den lange bane forventes der dog en reduktion i antallet af 

rotteanmeldelser. 

 

 

4.   TILFØRTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSE  
 

Vi betaler alle til den kommunale rottebekæmpelse  

Som grundejer i Silkeborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via 

ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet 

dækker udgifter til selve bekæmpelsen, samt de tilknyttede administrative opgaver, som varetages af 

Silkeborg kommunes Teknik- og Miljøafdeling. Området (rottebekæmpelsen) skal hvile i sig selv, og et 

eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret de efterfølgende år.  

 

Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp 

til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.  

 

Gebyret er for 2019 på 0,052 promille af ejendomsværdien. Det vil sige for en ejendomsværdi på 

1.000.000 kr. vil afgiften blive 52 kr. pr. år for rottebekæmpelse. 

 
I de kommende år forventes det, at der sker mindre stigninger i rottegebyret. Stigningerne sker som 

følge af øgede udgifter til rottebekæmpelsen, samt flere lovpligtige krav, som skal sikre en effektiv og 

miljøbevidst rottebekæmpelse.  

 

Stigningen i rottegebyret foranlediges ligeledes af den styrkede administrative indsats, samt tiltag i 

form af investeringer i giftfrie bekæmpelsesmetoder med henblik på, at leve op til mål og visioner i 

rottehandlingsplanen. 

• Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien  

 

• Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse  

 

• Får man rotter og har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, har man allerede betalt for ydelsen 

og skal ikke betale yderligere  

 

• Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader 

forårsaget af rotter og diverse rotte-sikring  

 

Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling anvender ca. 0,4 årsværk på administrationen af den 

kommunale rottebekæmpelse.  
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Den administrative indsats går til databehandling, samt sikring af at der fortsat leveres en effektiv og 

målrettet rottebekæmpelse. Der er dagligt dialog med borgere i forbindelse med konkrete rottesager. 

Teknik- og Miljøafdeling håndhæver rottebekendtgørelsens regler i det omfang rottebekæmperne ikke - 

ved hjælp af dialog – kan få grundejeren til, at ændre på de forhold som skaber grobund for 

rottetilhold.  

 
5. Rottebekæmpelse i Kloakkerne  
I byzoneområder er de fleste rotter i kloakkerne. Hovedparten af rotteforekomsterne på overfladen 

stammer fra kloakrotter. Rotterne har typisk gnavet sig igennem rørene og er kommet op til 

overfladen, fordi rørene er brudt sammen pga. tæring, ælde, byggesjusk mv. Når kloakrotterne 

kommer op til overfladen, tager en del af dem med tiden permanent ophold der, og strejfer rundt i 

bymiljøerne. Derfor skal også bygningers og boligers ydre efterses og repareres, hvis der er fejl og 

mangler. 

 

Den kommunale forpligtelse til at bekæmpe rotter, skal ske overalt i kommunens geografiske område. 

Forpligtelsen til at bekæmpe rotterne gælder imidlertid alene rotter på jordoverfladen. Tankegangen 

bag denne sondring er, at kloakkerne ifølge lovgivningen skal være tætte - og såfremt de er det - vil 

de holde rotterne inde i ledningerne, hvor rotterne ikke udgør en smittefare mod mennesker.  

 

Denne sondring kan, set ud fra et overordnet bekæmpelsessynspunkt, forekomme ulogisk, men 

udgangspunktet for lovgivningen har altid været, at rotterne på overfladen udgør langt den største 

trussel mod menneskelig aktivitet, og at indsatsen derfor primært bør ske her.  

 

Ofte er resultatet af en bekæmpelse af kloakrotter beskedent og effekten som regel kortvarig. Derfor 

har Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling valgt ikke at udføre systematisk kloakrotte-

bekæmpelse. Det er den forebyggende indsats med intakte kloakker, som har størst værdi til 

begrænsning af gener forårsaget af kloakrotter.  

 

Med de 3 indsatsområder som beskrives i afsnit 5.1 – 5-3 vil Silkeborg Kommune primært fokusere på 

varige løsninger af kloakrotteproblemet, men samtidig erkender Silkeborg Kommune, at der kan være 

behov for akut kloakrottebekæmpelse.   

 

 

5.1 Rottespærrer på kommunale og private institutioner og byggemodninger 
Rottebekendtgørelsen påbyder kommunen at opsætte rottespærrer følgende steder, hvis det er teknisk 

muligt; 

• På private, regionale og statslige institutioner, skoler og plejehjem.   

• På kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner. 

• I forbindelse med kommunale byggemodninger. 

 

Silkeborg Kommune har siden 2013 været i gang med opsætning af rottespærrerne. Der er opsat 

rottespærrer på alle spildevandsledninger til kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner.  

 

Kommunen vil inden opsætning af rottespærrerne, undersøge alle kloakledningerne inde på 

grundejerens ejendom, for at sikre at institutionens kloaksystem er fri for rotter.  

 

Skelbrønde med rottespærre gøres synlige i terrænet, så de personer der skal servicere rottespærren, 

nemt kan finde dem.  

 

Alle rottespærrer registreres digitalt. Der udføres regelmæssige tilsyn med rottespærrerne, hvor den 

rengøres og smøres, så det sikres, at de fungerer efter hensigten og ikke medfører opstøvning i 

afløbssystemet. 

 

På Silkeborg Sygehus er der opsat en elektronisk rottespærre i skelbrønden indtil sygehuset grund. Der 

er desuden opsat ekstra rottespærrer inde på egen grund for at sikre, at kloaksystemet på sygehuset 

grund er rottefrit. 
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I den kommende planperiode vil der blive opsæt rottespærrer følgende steder, hvis det er teknisk 

muligt: 

• På alle stikledninger til de private, regionale og statslige skoler, plejehjem og daginstitutioner,  

• På alle regnvandsledningerne til de kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner. 

 

Succeskriterium 

At de pågældende institutioner er bedre sikret mod indtrængning af kloakrotter. Det giver større 

tryghed for personalet og beboerne på de enkelte institutioner. 

 

 

5.2  Defekte kloakker skal udbedres hurtigst muligt 
Defekte kloakker er en af de hyppigste årsager til rotteanmeldelser i byzonen. Langt størstedelen 

(anslåede ca. 80 %) af de defekte kloakker forekommer på privat grund. 

 

Grundejere skal sikre og vedligeholde deres afløbsledninger og brønde. Kommunen kan derfor påbyde 

grundejere at udbedre defekte afløbssystemer hurtigst muligt.   

 

I større kloakerede områder er det ikke muligt, at udrydde rotterne i kloaksystemet, men hvis 

kloakkerne er i god stand, vil rotte ikke kunne trænge ud af kloakkerne. Som led i indsatsen med, at 

holde rotterne inde i ledningssystemet, vil Silkeborg Kommune fokusere på følgende løsninger:  

• Hurtig og korrekt fejlfinding ved 1. besøg, hvilket bl.a. omfatter røgprøve ved den mindste 

mistanke om kloakdefekt. 

• Krav om hurtig udbedring af fundne defekter i både det offentlige og private ledningsnet.  

• Grundig information til borgerne om, at kloakarbejde kun må udføres af autoriserede 

kloakmestre 

• Informere fødevarevirksomheder og borgerne om muligheden for installation af en rottespærre. 

 

Til håndhævelse af ovenstående punkter henvises der til bekendtgørelsen: 

§ 4. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger 

således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. 

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om undersøgelse samt udførelse af de 

fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. 

 

Øget fokus på håndhævelse skal ses som et led i en effektiv rottebekæmpelse i byzonen. Derfor vil 

kommunen i samarbejde med den praktiske bekæmpelse opstille enkelte og klare retningslinjer for 

hvornår og hvordan det skal håndhæves. 
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Succeskriterium 

• At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse 

• At skabe tryghed for de omkringboende via hyppige tilsyn med fremdriften i udbedring af 

kloakdefekterne 

 

 

5.3 Målretter kloakrottebekæmpelse i samarbejde med forsyningen 
Målet med ”Målrettet kloakrottebekæmpelse” er at få skabt fokus på tiltag, som kan være med til at 

bidrage til en minimering af de gener, som rotter fra kloakkerne ofte forårsager. Det er en 

kendsgerning, at rotter trives fint i kloakkerne, men der er ikke et lovkrav, der påbyder kommunerne 

eller kloakforsyningerne at bekæmpe rotter i kloakken. Målet er at få igangsat initiativer, som kan 

bidrage til at minimere de gener, som opstår, når rotter får adgang til overfladen eller vores boliger via 

defekte kloakker. En række af disse initiativer involverer et øget samarbejde med bl.a. Silkeborg 

Forsyning. 
 
Rottefrie områder i kloaksystemerne  

Som beskrevet i afsnit 5.1 kan afløbsinstallationerne hos fødevarevirksomheder, hospitaler og 

institutioner med enkle tiltag gøres rottefri, og derved hindre risikoen for spredning af en række farlige 

sygdomme og bakterier.  

 

Silkeborg Kommune vil gerne arbejde på at få lavet flere rottefri zoner. 

 

Der er indgået samarbejde med Silkeborg Forsyning, hvor der bekæmpes rotter med elektroniske 

smækfælder i kloakkerne. Der afholdes løbende møder, hvor det planlægges hvilke små ”lukkede” 

kloaksystemer der skal gøres til ”rottefri zone” 

 

Der holdes desuden øje med de eksisterende rottefri zoner, så det sikres at der ikke pludselig opstår 

rottetilhold igen. 
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Kommunen vil derfor;  

• Have regelmæssige møder med Silkeborg Forsyning med henblik på at udveksle viden og 

information som har til formål at målrette indsatsen mod kloakrotter  

 

• Sammenholde data fra den digitale rottedatabase med Forsyningens ledningsdata med henblik 

på at identificere områder, hvor en forebyggende indsats kunne være nødvendig og hvor 

renovering af kloakkerne bør igangsættes eller fremskyndes.  

 

• Have mere fokus på den gensidige underretning  

 

• Når kloakkerne skal renoveres, vil Silkeborg Kommune i samarbejde med Silkeborg Forsyning 

vurdere, om det konkrete område kan gøres rottefrit. 
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6 ROTTEBEKÆMPELSE PÅ OVERFLADEN  
I modsætning til rotteforekomst i kloakken er Kommunen forpligtiget til at bekæmpe al forekomst af 

rotter på overfladen.  

 

Forekomst af rotter er betinget af tilstedeværelsen af mad, vand og skjulesteder. Rotten har ofte rig 

mulighed for at finde disse 3 ting i vores umiddelbare omgivelser. Netop derfor trives rotten så godt i 

vores nærvær. Hvis man effektivt skal forebygge mod rotter, skal man i første omgang fjerne 

fødekilder og skjulesteder – f.eks. kan hønsehold og fuglefodring være gode fødekilder for rotter og et 

skur, som ikke er rottesikret, er et godt sted at bo. Tilgangen til vand kan derimod være svær at 

begrænse. 

 

Silkeborg Kommune vil nedbringe antallet af rotteanmeldelser ved dels, at målrette bekæmpelsen, 

herunder skaffe viden om årsager til rotteforekomst, samt vejlede og informere borgerne om, hvad de 

kan gøre for at undgå rotter.  

 

Silkeborg Kommunes Natur og Miljøsektionen har ansvaret for koordinering og fremdriften af de valgte 

indsatsområder, som er beskrevet i afsnit 2,3.  

 

Det åbne land prioriteres højt. Vi har erfaret, at når afgrøderne høstes kommer der mange 

rotteanmeldelser i landzonen. Der er en del rotter som kan overvintre i det åbne land, f.eks. 

vildtfodringspladser. Rotterne formerer sig kraftigt i løbet af sommerperioden, hvor der også er 

afgrøder på markerne. Når afgrøderne så høstes er der alt for mange roter, i forhold til det 

begrænsede fødegrundlag og så vil de søge mod de omkringliggende ejendomme for at finde føde. 

 

Ingen vil have rotter på deres grund. Det er derfor vigtigt med grundig information om, hvad borgerne 

skal gøre for at undgå, at de igen får rottetilhold. Der arbejdes løbende på forbedring af procedurer og 

tjeklister, som skal anvendes af rottebekæmperne, for at sikre at betjeningen af borgerne er ensartet 

og på et højt fagligt niveau.  

 

Silkeborg Kommune vil afsætte flere ressourcer til den forebyggende indsats, frem for kun at 

bekæmpe rotter i forbindelse med anmeldelser.  

 

Kommunen vil mindst 1 gang årligt foretage en evaluering af indsatsen for at bekæmpe rotterne. Ud 

fra evalueringen og planens forslag til indsatsområder, besluttes det, hvordan der fremover kan ydes 

den mest effektive og miljømæssige rottebekæmpelse i Silkeborg Kommune.  

 

 

6.1  REDUCERE ROTTEGENER VED FUGLEFODRING,  HØNSE- OG FUGLEHOLD  
 

Fugle- og andefodring 

Forekomst af ”overdreven” fuglefodring kan skabe gode forhold for rotter.  

 

I Silkeborg kommune kommer 10-20 % af rotteanmeldelserne fra fuglefodring. Det giver derfor god 

mening med en særlig indsats på dette område.  

 

Silkeborg Kommune udleverer skriftlig information til de borgere som har fået rottetilhold, der 

beskriver hvordan de fremover undgår rotter ved fuglefodring. Rottebekæmperen skal ved besøget 

give grundig vejledning om hvordan fuglefodring kan udføres uden at rotterne også fodres.  

 

Information om korrekt fuglefodring vil desuden blive annonceret i de lokale aviser. 

 

Silkeborg Kommune har opsat skilte langs med søerne, som anmoder befolkningen om at begrænse 

fugle- og andefodringen. Skiltene betragtes som vejledende og giver oplysninger om hvilke skadelige 

virkninger fugle- og andefodringen kan have på søernes miljøtilstand, dyrenes adfærd og 

problematikken omkring tiltrækning og formering af rottebestande. 
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Hønse- og fuglehold 

Silkeborg kommune har udarbejdet en informationsfolder som beskriver hvordan kaninbure, 

hønsehuse og hønsegårde skal indrettes, samt oplysninger om hensigtsmæssigt fodring af fugle og 

hønsehold.  

 

Rottebekæmperen skal altid sikre sig, at hønsehuset er sikret så rotterne ikke kan komme ind til 

foderet. Hvis ikke det er tilfældet vil der blive stillet krav om dette, hvis grundejeren fortsat ønsker, at 

have dyreholdet. 

 

 
Hønsegårde er populære i byzonen, men er de ikke sikret ordentligt, kan de give rotteproblemer. F.eks. må 
trådhegnet ikke have større maskevidde end 1 x 2 cm. 
 

Information og rottesikring 

Kommunen vil forsat arbejde for mere varige løsninger på ovennævnte problemer ved bl.a. at vejlede 

borgerne igennem følgende: 

• Information på Kommunens hjemmeside 

• Ved annoncering i lokale medier (mindst 1 gang om året)  

• Ved udlevering af informationsfolder med gode råd og vejledning på de ejendomme hvor der 

konstateres rotter 


Håndhævelsen 

Silkeborg Kommune vil i de sager, hvor det viser sig nødvendigt at foretage håndhævelse følge 

nedenstående generelle forløb:  

• Årsagen til rotter identificeres  

• Kommunal bekæmpelse igangsættes  

• Grundig information til borgeren om årsagen til rottetilholdet, og hvilke tiltag man fra 

kommunens side kræver, at borgeren skal foretage  

• Borgeren får en realistisk tidsfrist for opfyldelse af kommunens krav  

• Rottebekæmpelsen foretager kontrolbesøg ved tidsfristens udløb  

• Ved manglende opfølgning af henstilling vil kommunen udstede en formel varsling om påbud  

• Der følges op på varsling og påbud ved udløb af frist  

• Helt undtagelsesvist kan der blive tale om politianmeldelse og/eller selvhjælpshandling  

 

Succeskriterier 

• Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af hønse- og fuglehold mv. 

• Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af fuglefodring 

• Færre gentagne rotteanmelder  
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6.2 FOKUS PÅ RENHOLDELSE AF BYMILJØET 
Forkert affaldshåndtering kan give anledning til rotteproblemer, idet spiseligt affald kan blive kilde til 

rottens overlevelse. Forkert affaldshåndtering kan bl.a. være:  

• Utilstrækkelig affaldskapacitet eller  

• Uhensigtsmæssig opbevaring af affald – f.eks. placering af affald i sække uden for rottesikrede 

stativer/containere  

• Mangel på bundpropper i større affaldscontainere, som bevirker at rotter kan have fri adgang til 

containerens indhold 

• Spild af affald eller manglende rengøring 

 

Alt spiseligt affald, herunder dagrenovation, skal opbevares utilgængeligt for rotter. Ejendommenes 

beboere kan pålægges kun at tømme affald ud i rottesikrede containere uden at affaldet spildes eller 

spredes i omgivelserne.  

 

Ved enhver ejendom skal der i tilstrækkeligt omfang findes beholdere til dagrenovation. Beholderne 

skal være udført på en sådan måde, at deres indhold er utilgængeligt for rotter. Dagrenovationen skal 

bortskaffes gennem de kommunale ordninger.  

 

Særligt i de centrale dele af de større byer kan der være en del rotteaktivitet fra spildt affald. Silkeborg 

Kommune vil derfor løbende minimere rotternes adgang til spiseligt affald i disse områder.  

 

Dette kunne bl.a. omfatte: 

• Hyppigere tømning af affaldscontainere og/eller 

• Indretning af området med tilstrækkelig affaldskapacitet 

• Fjernelse eller mindske tæt beplantning i området  

• Informationskampagne rettet mod brugere i området 

• Rengøring af områderne for affald mv. 

 

I den kommende planperiode skal det vurderes på om der skal opsættes intelligente rottefælder evt. i 

selve skraldespanden i udvalgte områder. Rottefælderne skal give signal til rottebekæmperne og/eller 

personalet som tømmer skraldespandene. 

 

Silkeborg Kommune har desuden opsat uglekasser i de offentlige arealer, hvor der kan være risiko for 

at der efterlades spiseligt affald. Det er vores håb, at natuglen kan medvirke til at begrænse antallet af 

mus og rotter i disse områder. 

 

Succeskriterium 

Reduktion i antallet af rotteanmeldelser som skyldes forkert affaldshåndtering. Affald må ikke udgøre 

en primær kilde til rotternes overlevelse. 
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6.3 REDUCERE ROTTEAKTIVITET VED SØER OG Å-STRÆKNINGER 
Der findes en dele større og mindre søer og åer i Silkeborg Kommune og disse steder kunne være 

ideelle levesteder for rotter, idet rotterne foretrækker at opholde sig tæt på vand. Desuden kan disse 

områder fungerer som gode spredningskorridorer for rotterne.  

 

I områder med fælleskloakkerede ledninger kan der forekomme udløb fra f.eks. overløbsledninger til å-

strækninger eller søer. Disse udløb skal sikres, så rotterne ikke frit har adgang til overfladen fra 

kloaknettet. 

 

Silkeborg Kommune er opmærksom på de begrænsninger, der fremover vil være for brug af rottegift 

på åbne arealer. Det er derfor vigtigt med løbende kontrol af udvalgte områder, hvor der 

erfaringsmæssigt kan skabes rottetilhold.  

 

Der laves en konkret vurdering på hvilke forebyggende foranstaltninger der kan være aktuelle i hver 

enkelt situation. Det kan f.eks. være opsætning af intelligente rottefælder i rotteplagede områder. 

Fælderne skal give signal til rottebekæmperne. Det overvejes desuden om, der skal opsættes 

bevægelsesfølere, som kan registrere natlig aktivitet. 

 

Silkeborg Kommune har desuden opsat uglekasser ved de offentlige tilgængelige arealer langs med 

søer og vandløbene, hvis der kan være risiko for rottetilhold. Det er vores håb, at natuglen kan 

medvirke til at begrænse antallet af mus og rotter i disse områder. 

 

Silkeborg Kommune har opsat skilte på offentlige arealer, primært langs med søer, som anmoder 

befolkningen om, at begrænse fugle- og andefodringen. Skiltene betragtes som vejledende og giver 

oplysninger om hvilke skadelige virkninger fugle- og andefodringen kan have på søernes miljøtilstand, 

dyrenes adfærd og problematikken omkring tiltrækning og formering af rottebestande. 

 

Nogle af de tiltag kommunen vil igangsætte, afhængig af rotteaktiviteten i de enkelte områder, er: 

• Et øget fokus på affaldshåndtering 

• Information til borgere om hvad der tiltrækker rotter f.eks. ande- og fuglefodring 

• Vegetationspleje eller fjerne beplantningen 

• Bekæmpelse af rotter i måneder med lav vegetation og ringe fødegrundlag 

• Tilsyn med overløbsbygværker, for at sikre at de er rottesikrede 

• Overvågning af områder med gentagne rottetilhold 

• Igangsættelse af forebyggende tiltag, i det omfang det findes nødvendigt 

 

Succeskriterier  

• Færre overfladerotter i og omkring de dele af byzonen som grænser op til å-strækninger. 

• Forebygge at å-strækningerne virker som spredningskorridorer 

• Viden om rotter langs Silkeborgs åer og søer i bynære områder 

• Nedbringe antallet af rotteanmeldelser  

 

 

6.4  VILDTFODRINGSPLADSER OG DERES BETYDNING FOR ROTTEFOREKOMST  
Et særligt problem udgør foderpladser for vildt, f.eks. fasaner, ænder og råvildt. Antallet af disse 

vildtfodringspladser, herunder vildtplejende plantebræmmer med majs, er steget igennem de senere 

år. Der opstår meget let rottetilhold på disse, hvis vildtet fodres uhensigtsmæssigt eller skødesløst. 

Måden at undgå rotter på sådanne steder er for det første at hæve foderet op over jorden ved at 

anvende foderautomater eller lægge foderet på steder, hvor rotterne ikke kan nå det. Dernæst skal der 

ikke udlægges mere foder, end vildtet hurtigt kan æde det op.  

 

Hvis vildtfodringspladsen giver rotteproblemer, skal Kommunen meddele grundejeren, at der skal 

foretages afhjælpende foranstaltninger, eller at aktiviteten helt skal ophøre. Hjemmel hertil findes i 

bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, hvor der står, at ingen ved udlægning af foder 

eller på anden måde må skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører 

ulemper for omgivelserne.  
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Vildtfodring/jagt er en ofte forekommende aktivitet i landzonen. Tætheden af disse fodringspladser er i 

Silkeborg Kommune meget høj, da vi har mange skov- og naturområder.  

 

Silkeborg Kommune vil ved tilsynsbøgene på de tilsynspligtige ejendomme informere om risikoen for 

rottetilhold på vildtfodringspladserne mm. Det vil være en naturlig del af tilsynsbesøgene, at 

kontrollere om vildtfodringspladserne er levested for rotterne. 

 

Målgruppen for dette indsatsområde er: 

• Landmænd 

• Jægere og lokale jagtforeninger  

 

Forventede resultater 

• At forebygge eller reducere antallet af rotter i det åbne land 

• At reducere rotteforekomst i og omkring bygninger på de landejendomme beliggende tæt ved 

vildtfodringspladser 

 

 
Vildtfodringspladser som denne kan tiltrække mange rotter 

 

Aktiviteter 

• I forbindelse med tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme vil grundejeren blive informeret om 

problemstillingen med rotter på vildtfodringspladser. Har grundejeren foderpladser, så vil der 

aktivt blive ført tilsyn med pladserne. 

• Der udleveres informationsmateriale som beskriver løsningsmuligheder for indretning af 

vildtfodringspladser til landmænd og de lokale jægere. 

 

 

6.5  NY TILSYNSPRAKSIS I LANDZONEN 
Ifølge den nye rottebekendtgørelse skal kommunen ikke længere besøge alle ejendomme i det åbne 

land, men kun de ”tilsynspligtige ejendomme”. Disse ejendomme skal fremover besøges en gang om 

året i perioden fra 1. oktober til 1. marts, hvor der statistisk set er flest rotter på disse ejendomme. 

Hvis der konstateres rotter igangsættes der straks bekæmpelse.  
 
Der skal føres tilsyn på en række udvalgte erhvervsejendomme hvert år fordi, at risikoen for 

rotteangreb på de omfattede ejendomme er større end for de øvrige ejendomme i det åbne land.  
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Tilsynspligtige ejendomme 

Miljøstyrelsen har defineret følgende typer af ejendomme som de tilsynspligtige:  

• Erhvervsejendomme med dyrehold, samt ejendomme med f.eks. pelsdyravl, rideskoler, 

hundekenneler o. lign.  

 

• Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr. Det kan være f.eks. landbrugsbedrifter, 

dambrug eller gartnerier.  

 

• Ejendomme som opbevarer foderstoffer eller planteprodukter som efterfølgende anvendes til 

produktion af fødevarer til mennesker. Det betyder at alene opbevaring af dyrefoder som f.eks. 

korn, roer, ensilage eller lignende vil gøre ejendommen tilsynspligtig også uden at der foregår 

primærproduktion på ejendommen.  

 

• Erhvervsejendomme uden primærproduktion, hvis der f.eks. opbevares frugt, grøntsager, 

rodfrugter og lignende produkter, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.  

 
Fødevarevirksomheder er som udgangspunkt ikke omfattet af begrebet tilsynspligtige ejendomme. 

Fødevarestyrelsen foretager undersøgelse for rotter i forbindelse med deres kontrol efter 

fødevarelovgivningen. Silkeborg Kommune vil kun føre tilsyn med disse fødevarevirksomheder, hvis 

fødevarevirksomheden omfatter større udendørs arealer, som ikke er omfattet af Fødevarestyrelsens 

kontrol jf. hygiejnevejledningen. 

 
Tilsyn selv om der ikke er nogen hjemme 

Rottebekæmperne besøger de tilsynspligtige ejendomme uvarslet. Selv om der ikke træffes nogen 

hjemme, skal rottebekæmperen undersøge de tilgængelige udendørs arealer for tegn på forekomst af 

rotter.  

 

Ved forekomst af rotter skal der iværksættelse bekæmpelse efter gældende regler.  

 

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en 

eventuel forekomst af rotter straks skal anmeldes på www.fangrotten.dk.  
 

For at den forbyggende indsats mod rotter foregår mest effektivt, vil Silkeborg Kommune ca. hvert 3. 

år, lave en bygningsgennemgang, hvor alle bygningsmæssige fejl og mangler vil blive beskrevet. 

Bygningsgennemgangen udføres dog kun på de ejendomme, hvor der konstateres rotter.  

Bygninger skal rottesikres således, at rotterne ikke kan komme ind og have adgang til føde og læ.    

Rottebekæmperen vil desuden vurdere på om omgivelserne renholdes i tilstrækkelig grad til, at rotter 

ikke tiltrækkes. 

 

Med det opsøgende tilsyn får Silkeborg Kommune et bedre overblik over evt. rotteproblemer på den 

enkelte ejendom, men også hvad der lokalt er af rottetryk i det konkrete område. Det vil styrke 

muligheden for at gennemføre en koordineret indsats i forhold til både bekæmpelsen og forebyggelsen.  

 

Besøg hvert år sikrer tillige, at Silkeborg Kommune løbende får fulgt op på, at de krav som 

rottebekæmperen har stillet til grundejeren gennemføres. På sigt vil en effektiv forebyggelse kunne 

reducere kommunens omkostninger til bekæmpelse. 

 

Herved kan mange problemer med rotter tages i opløbet og det forventes, at den nye tilsynsordning vil 

kunne reducere giftforbruget pr. ejendom.  
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Mange husdyrbrug har oplag af foder som er let tilgængeligt for rotter. Desuden er der et hav af skjulesteder 
f.eks. udmugningskanaler, gyllekanaler, halmstakke, lofter mv. 

 

Aktiviteter 

• Det vil i stigende grad blive nødvendigt, at håndhæve grundejerens pligt til, at vedligeholde og 

renholde sin ejendom, så den er ”rottefri”. 

• Der udarbejdes informationsmateriale om den nye tilsynsordning. 

• Hvor det giver mening vil grundejeren blive tilbudt at få opsat uglekasser, som et led i den 

giftfrie rottebekæmpelse. 

 

Succeskriterium 

• At antallet af ejendomme med gentagne anmeldelser falder 

• At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen 

• At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i landzonen 

• At reducere giftforbruget til rottebekæmpelsen 
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7 STYRKET FOREBYGGENDE INDSATS 
Som beskrevet i afsnit 2 har Silkeborg Kommune indført følgende 2 indsatsområder: 

- Udarbejde procedurer og forbedre arbejdsgangen for forebyggelsen og bekæmpelsen.  

- Styrke borgernes viden om forebyggelse af rottegener ved aktivt, at inddrage borgerne i 

rottebekæmpelsen og især forebyggelsen af rottetilhold på egen grund. 

 
Forekomst af rotter er betinget af tilstedeværelsen af mad, vand og skjulesteder. Rotten har ofte rig 

mulighed for at finde disse 3 ting i vores umiddelbare omgivelser. Netop derfor trives rotten så godt i 

vores nærvær.  

 

Hvis man effektivt skal forebygge mod rotter, skal man i første omgang fjerne rotternes adgang til 

fødekilder – f.eks. kan fuglefodring, hønsehold og spiseligt affald være gode fødekilder. Hvis rotten 

ikke kan finde føde vil den ikke bosætte sig i området. 

 

Der kan være områder, hvor fødekilderne ikke kan rottesikres optimalt, f.eks. på husdyrbrug med åbne 

stalde, ensilagepladser og lignende.  

 

Når rottebekæmperen besøger en ejendom med rotter har han 2 opgaver. For det første skal han 

hurtigt og effektivt bekæmpe rotterne, men han skal også sikre, at der ikke kommer rotter en anden 

gang.  

 

Rottebekæmperen skal informere borgerne om hvad de kan gøre, for at der ikke kommer rotter en 

anden gang. Det kan være rottesikring af bygninger, så rotterne ikke kan komme ind til fødekilderne. 

Det kan også være bedre renholdelse af de ydre arealer, så spiseligt affald løbende fjernes.  

Endelig kan det være oprydning og fjerne bevoksning, så rotterne ikke har nogen skjulesteder i 

nærheden af bygningerne. Rotterne er meget sky dyr som helst vil være i skjul og helst ikke begiver 

sig ud på åbne arealer af frygt for rovdyr og rovfugle. 

 

Skal der ske rottesikring af bygninger eller andre tiltag, er det rottebekæmperens pligt, at føre tilsyn 

med at forholdene bliver bragt i orden, også selv om rotterne er væk fra ejendommen. 

 

Rotter kan lugte eller fornemme, at der har været andre rotter i området og vil instinktivt søge samme 

steder hen. Der vil derfor være en øget sandsynlighed for, at der opstår rottetilhold igen, hvis ikke 

forholdene ændres. 

 

Ingen er interesseret i at have rotter på deres ejendom og i de fleste tilfælde, er det mangel på viden, 

og/eller dårlige vaner, som er årsag til rottetilholdet. En større forebyggende indsats vil reducere 

rottebestanden i område og vil øge trygheden hos de omkringboende. 

 

Silkeborg Kommune og rottebekæmperne har derfor fokus på, at øge den enkelte borgers kendskab til, 

hvornår der er risiko for rottetilhold, og hvordan borgerne undgår, at rotter kommer tilbage.  

 

Der er udarbejdet informationsmateriale til borgerne, så de får en grundig information om, hvad de 

skal gøre for at undgå, at de igen får rottetilhold.  

 

På den landsdækkende hjemmeside www.rotteangreb.dk er der lavet 8 små videoer som bebeskriver 

hvordan du skal forholde dig i følgende situationer: 

- Er der rotter?  

- Rotter ved boligen 

- Hønsehold 

- Fodring af fugle 

- Kloakbrud 

- Kompost og affald 

- Gemmesteder 

- Rotter ved landbrug 



Rottehandlingsplan 2019-2021 for Silkeborg Kommune  
Godkendt den 13. marts 2019 

21 

 

 

Foruden disse videoer, som på en lidt humoristisk måde fortæller om hvordan du undgår rotter, 

henvises der til andre hjemmesider med nyttig information om rottebekæmpelse, som f.eks. 

nedenstående informationsfolder. 

 

 
 
 

Silkeborg Kommune henviser til hjemmesiden www.rotteangreb.dk på kommunens egen hjemmeside 

www.silkeborgkommune.dk. Der er desuden en dybdegående beskrivelse af hvilke tegn man skal være 

opmærksom på, hvis der er tvivl om du har fået besøg af rotter. 

 

Undervisning af skolebørnene 

Silkeborg Kommune har ambitioner om, at indføre et undervisningsforløb omkring rotter og 

rottebekæmpelse til kommunens skolebørn. 

 

Undervisningsforløbet tilrettelægges sammen med Kommunens Skuleafdeling og Ferskvandscenterets 

personale, som allerede i dag står for en del af undervisningen i biologi, dyrs adfærd mv. 

 

Det er håbet, at kommunen via kombineret leg og læring kan lære børnene om hvorfor rotterne skal 

bekæmpes, samt hvor vigtigt den forebyggende indsats er. Gennem spil, praktiske opgaver og digitale 

medier er det vores håb, at give børnene viden nok til, at de kan være med til at fjerne tabuet om ”at 

det er pinligt at anmelde rotter” samt viden nok til, at børnene kan indgå i dialog med forældre m.fl. 

omkring hvordan rotter skal forebygges og bekæmpes. 

 

Den baggrundsviden vil være lige så vigtig, når børnene selv engang bliver grundejere og kan risikere 

selv af få rottetilhold. 

http://www.rotteangreb.dk/
http://www.silkeborgkommune.dk/
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Der afsættes 100.000-200.000 kr. i budgettet til udarbejdelse af undervisningsmateriale, rådgivning 

mv. 

 

Der arbejdes løbende med forbedring af de procedurer og tjeklister, som rottebekæmperne anvender, 

så betjeningen af borgerne er ensartet og på et højt fagligt niveau.  

 
Succeskriteriet vil være mere tryghed og færre rotteanmeldelser. 
 

8 Optimere brugen af digitale løsninger 

Silkeborg Kommune anvender IT-løsninger, hvor alle henvendelser og handlinger i den kommunale 

rottebekæmpelse registreres.  

   

Kommunen vil aktivt benytte den indsamlede information til at målrette bekæmpelsen og sikre 

kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse.  

 

Formålet med den digitale registrering er: 

• At rotteanmeldelser kan gøres nemt og hurtigt 

• At skabe et hurtigt overblik over den enkelte anmeldelse  

• At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Silkeborg Kommune. Anmeldelserne kan 

inddeles i grupper, således at det fremgår, hvor mange anmeldelser kommunen har fået 

indenfor f.eks. hønsehold, fuglefodring m.fl. Det giver kommunen mulighed for at iværksætte 

konkrete tiltag på de områder, hvor det kan have størst effekt.  

• At sikre kvalitet, tryghed og overblik i den kommunale rottebekæmpelse 

 

Aktiviteter 

• Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram 

• Møder med bekæmperne hvor følgende drøftes: 

- sikring af ensartet registrering i databaserne 

- Indkøb af og implementering af nye digitale løsninger 

• Løbende kontrol af de registrerede rotteanmeldelser til læring og evaluering af den 

administrative indsats 

 

Succeskriterier 

• Lettere adgang til detaljeret dataudtræk i de enkelte sager 

• Bedre sags-opfølgning og kortere behandlingstider i enkeltsager 

• Bedre kontrol med og mere effektiv indsats overfor de typiske årsager til rottetilhold 

 

Oplysningerne om forebyggelse og rottebekæmpelse i Kommunen videregives desuden til den 

offentlige rottedatabase hos Miljøstyrelsen ”Rottehullet”.  
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9 MILJØBEVIDST ANVENDELSE AF ROTTEGIFTE 
 

Antikoagulanterne (gifte) er de eneste godkendte og effektive kemiske bekæmpelsesmidler mod 

rotter. Antikoagulanter virker blodfortyndende og dræber ved at forårsage indre blødninger.  

Desværre viser diverse undersøgelser, at der findes meget høje koncentrationer af antikoagulanter i 

næsten alle små rovpattedyr i Danmark.  

 

På grund af den store spredning af antikoagulanter i miljøet har Miljøstyrelsen strammet kravene til 

brugen af disse gifte, hvilket skaber et naturligt behov for udvikling af metoder og teknologi til giftfri 

rottebekæmpelse.  

 

Bekæmpelsen af rotter bør aldrig ske ved ensidigt brug af antikoagulanter. I mange tilfælde kan giften 

erstattes af andre bekæmpelsesmetoder. Især den forebyggende indsats kan hindre rotterne adgang til 

føde og læ.  

 

Nogle af de væsentligste alternativer til antikoagulanter er: 

• Bygningssikring. 

• Renholdelse. 

• Renovering af kloakker og ledningsnet. (Evt. rottespærrer) 

• Begrænsning af rotternes mulighed for at finde vand, mad og skjulesteder. 

• Tilpasninger af vildtfodringspladser mv, så de ikke virker tiltrækkende på rotter. 

• Fældefangst. 

• Biologisk bekæmpelse ved tiltrækning af rovdyr og rovfugle, der æder rotter. 

 

Silkeborg Kommune vil sikre, at anvendelse af gift sker efter følgende retningslinjer:  

• At der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende 

rotteproblem  

 

• At der altid anvendes den mildeste gift i den enkelte bekæmpelse  

 

• At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres  

 

• At rottebekæmpelsen på hver enkelt ejendom følges tæt af bekæmperen. Der skal udføres hyppige 

opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet. 

Rottebekæmperen skal evaluere bekæmpelsen senest efter 35 dage og skal vurdere om 

bekæmpelses-strategien skal ændres. 

 

• At al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning.  

 

• At gift aldrig udleveres direkte til borgeren.  

 

• Rottebekæmperen skal sikre sig, at grundejeren har fået tilstrækkelig viden omkring hvordan rotter 

undgås i fremtiden.  

 

• Rottebekæmperen skal om nødvendigt kontrollere om der udføres tilstrækkelig bygningssikring og 

renholdelse, så rotterne ikke kan finde læ eller føde på ejendommen. 

 

Giftfrie bekæmpelsesmetoder 

Silkeborg kommune anvender på nuværende tidspunkt følgende giftfrie bekæmpelsesmetoder. 

 

Opsætning af rovfuglekasser 

Silkeborg Kommune har opsat ca. 40 uglekasser ved de offentlige arealer, hvor der kan være risiko for 

at der efterlades spiseligt affald. Det er vores håb, at natuglerne kan medvirke til at begrænse antallet 

af mus og rotter i disse områder. 

 

Der vil løbende blive kontrolleret om der bosætter sig ugler i kasserne. 
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Rottehund 

Silkeborg Kommune ser positivt på anskaffelse af en ”rottehund”, som primært kan anvendes til 

rottebekæmpelse indendørs i boliger, men også i mange andre situationer. 

 

Rottehunden skal tilknyttes en rottebekæmper, som har ansvaret for træning mv. af hunden. 

 

Silkeborg Kommune dækker alle udgifterne til hunden, såsom indkøb, vaccination, foder, 

dyrlægebesøg mv. 

 

Rottefrie områder i kloaknettet 

Som beskrevet i afsnit 6.1 kan fødevarevirksomheder, hospitaler og institutioner med enkle tiltag 

gøres rottefri, og derved hindre en række farlige sygdomme og bakterier i at sprede sig.  

 

Når kloakkerne skal renoveres, skal Silkeborg Kommune i samarbejde med Silkeborg Forsyning 

vurderer om området kan gøres rottefrit. Silkeborg Kommune vil gerne arbejde på at få lavet flere 

rottefri zoner, når kloakkerne skal renoveres. 

 

Der anvendes elektroniske smækfælder til bekæmpelse af rotterne i kloakkerne. Gennem god 

planlægning er det muligt, at bekæmpe kloakrotterne i små ”lukkede” kloaksystemer, således at 

kloaksystemet bliver ”rottefri zone” 

 

Kommunen vil derfor;  

• Have regelmæssige møder med Silkeborg Forsyning med henblik på at udveksle viden og 

information som har til formål at målrette indsatsen mod kloakrotter  

 

• Sammenholde data fra den digitale rottedatabase med Forsyningens ledningsdata med henblik 

på at identificere områder, hvor en forebyggende indsats kunne være nødvendig og hvor 

renovering af kloakkerne bør igangsættes eller fremskyndes.  

 

• Have mere fokus på den gensidige underretning  

 

Ofte er resultatet af en bekæmpelse af kloakrotter beskedent og effekten som regel kortvarig. Derfor 

har Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling valgt ikke at udføre systematisk kloakrotte-

bekæmpelse. Det er den forebyggende indsats med intakte kloakker, som har størst værdi til 

begrænsning af gener forårsaget af kloakrotter.  

 

 

Krav til de private bekæmpelsesfirmaer 

Silkeborg Kommune modtager, ved årets udgang, en opgørelse over det giftforbrug det private 

bekæmpelsesfirma har brugt i hele kommunen. Vi får ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om 

forbruget pr ejendom, eller hvorfor der i nogen situationer er anvendt stærkere gifte. 

 

Silkeborg Kommune vil i den kommende planperiode gå i dialog med de private bekæmpelsesfirmaer 

omkring ovenstående forhold, samt hvilke krav der stilles i Silkeborg Kommune til den forebyggende 

indsats. 

 

Det er vigtigt, at de private bekæmpelsesfirmaer påtager sig deres del af ansvaret for, at begrænse 

giftforbruget.  

 

Silkeborg Kommune vil bede de private bekæmpelsesfirmaer om fremover, at indberette giftforbrug og 

hvilke gifttyper der anvendes på hver enkelt ejendom. 

 

Silkeborg Kommune vil desuden føre et aktivt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger. Det er 

vigtigt, at der er en fælles forståelse af, hvilke tiltag der skal gøres til rottesikring af bygninger og 

hvilke krav der stilles renholdelse.  
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De private bekæmpelsesfirmaer skal sikre ejendommene mod rottetilhold via den lovpligtige 

bygningsgennemgang som skal fornyes hvert 3. år. 

 

Kommunen vil løbende vurdere på samarbejdet med de private bekæmpelsesfirmaer ud fra 

ovenstående parametre. På længere sigt vil samarbejdet indgå i vurderingen af, om privat 

bekæmpelse fortsat skal finde sted i Silkeborg Kommune. 

 

 

Indkøb og anvendelse af elektronisk udstyr 

Der er igangsat forsøgsordninger med smækfælder som giver besked, når fælden aktiveres. 

Rottebekæmperen sparer på den måde tid, da han ikke kører forgæves for at tilse fælderne. 

 

Der vil i den kommende planperiode blive investeret i flere typer af smækfælder eller 

overvågningsudstyr, for at fremme den giftfri bekæmpelse, men også for at effektivisere 

rottebekæmperens arbejdsdag. 
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10.    KRAV TIL DEN PRIVATE BEKÆMPELSE 
 

Ifølge rottebekendtgørelsen skal den private bekæmpelse følge mål og visioner den kommunale 

rottehandlingsplan.  

 

Kommunen skal beslutte om de private rottebekæmpelsesfirmaer må bruge gifte eller kun 

indikatorblokke og fælder. Kommunen skal også beslutte om landmænd må bruge rottegift efter de 

nye regler om R2-autorisation. 

 

I dansk lovgivning findes der ikke noget krav om, at der skal etableres sikringsordninger, idet det er 

kommunernes opgave at sikre en effektiv rottebekæmpelse. 

 

Lovgivningen tillader dog, at der kan indgås en aftale om en sikringsordning mellem en virksomhed 

eller en borger og en autoriseret rottebekæmper. Ved indgåelse af aftalen overtager 

bekæmpelsesfirmaet kommunens forpligtigelse til, at gennemføre en effektiv bekæmpelse, hvis der 

konstateres rotter på ejendommen.  

 

Det centrale i en sikringsordning er, en bygningsgennemgang, som dokumenterer fejl og mangler, og 

at fejl og mangler efterfølgende bliver udbedret. Hvad en sikringsordning ellers skal omfatte, aftales 

mellem parterne.  

 

Det helt centrale for sikringsordninger mod rotter er derfor fortsat:  

• At der laves en bygningsgennemgang (som fornys hvert 3. år)  

• At rotter skal forebygges gennem oprydning og rottesikring af bygninger og kloakker.  

• At rotter skal bekæmpes effektivt, når de er der.  

 

Silkeborg Kommune vil fremover føre tilsyn med de private bekæmpelsesfirmaers sikringsordninger, i 

forbindelse med de årlige besøg på de tilsynspligtige ejendomme. Ved besøgene vil det blive 

kontrolleret om der er lavet en fyldestgørende bygningsgennemgang i henhold til 

rottebekendtgørelsens krav.  

 

Bygningsgennemgangen skal bestå af en gennemgribende inspektion af alle bygninger, tilhørende 

brønde og de omkringliggende arealer, med henblik på at identificere fejl og mangler i relation til 

forebyggelse af rotter, ved at hindre rotternes adgang til bygningerne mm. 

 

Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver, hvilke områder der er omfattet 

af gennemgangen og eventuelt fundne fejl og mangler i forhold til rottesikring og renholdelse af 

ejendommen. Ejer eller lejer skal have udleveret en kopi af rapporten. 

 

Ved tilsynet vil det desuden blive kontrolleret, om der er forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter 

skal det straks anmeldes til kommunen og der skal iværksættes bekæmpelse efter gældende regler. 

I forbindelse med bekæmpelsen må der fortsat anvendes rottegifte. Dog bør bekæmpelse med gift ikke 

være en automatreaktion – man bør altid overveje om giftfri metoder kan anvendes med et lige så 

godt resultat. 

 

Miljøstyrelsen har fra den 11. juli 2016 nedlagt forbud mod anvendelse rottegift forebyggende. Det 

samme gælder for musebekæmpelsesmidler baseret på antikoagulanter. Hvis der ikke er spor efter 

rotter må der ikke være gift i foderkasserne, men kun indikatorblokke. 

 

Det helt centrale for sikringsordninger mod rotter er:  

• At der laves en bygningsgennemgang (som fornys hvert 3. år)  

• At rotter skal forebygges gennem oprydning og rottesikring af bygninger og kloakker.  

• At rotter skal bekæmpes effektivt, når de er der.  
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Skal den private bekæmpelse begrænses 

På baggrund af kommunens nuværende viden omkring den private bekæmpelse, vil Silkeborg 

Kommune ikke begrænse muligheden for, at private personer med autorisation, kan etablere R1 

sikringsordninger eller bruge R2 autorisation til, at forebygge og bekæmpe rotter på ens egne 

erhvervsejendomme.  

 

I henhold til rottebekendtgørelsen skal Kommunen føre tilsyn med aktiviteter som udføres af R1 og R 2 

autoriserede personer på ejendomme hvor der fortages forebyggelse og bekæmpelse af rotter.  

 

R1 og R2 autoriseret personer skal orientere Kommunen om igangsæt bekæmpelse af rotter og alle R1 

autoriseret personer skal desuden indlevere data til ”rottehullet”.  

 

Silkeborg Kommune vil i den kommende planperiode indgå i dialog med de private bekæmpelses-

firmaer omkring ovenstående forhold. 

 

Det er vigtigt, at de private bekæmpelsesfirmaer følger kommunens mål og visioner og påtager sig 

deres del af ansvaret for, at begrænse giftforbruget i Silkeborg Kommune.  

 

Silkeborg Kommune vil bede de private bekæmpelsesfirmaer om, at oplyse om hvor meget gift og 

hvilke gifttyper der bruges på hver enkelt ejendom.  

 

De private bekæmpelsesfirmaer skal desuden tage bygningsgennemgangen seriøst og tage ansvar for, 

at rottetilhold skal forebygges gennem oprydning og rottesikring af bygninger og kloakker, via 

håndhævelse af bygningsgennemgangen. Bygningsgennemgangen skal gennemgås/fornyes mindst 

hvert 3. år.  

 

Disse parametre vil fremover medvirke i vurderingen af, om privat bekæmpelse fortsat skal finde sted i 

Silkeborg Kommune. 

 

Krav til bekæmpelse på egen ejendom (R2 autorisationer) 

R2 autoriserede kan få kommunens tilladelse til at bekæmpe rotter på egen ejendom, når der er 

foretaget en ejendomsgennemgang og evt. manglende sikring, jf. ejendomsgennemgangen, er 

gennemført på ejendommen." 

 

Evaluering af den private bekæmpelse 

I løbet af den kommende planperiode vil Silkeborg Kommune føre et mere aktivt tilsyn med de private 

bekæmpelsesfirmaer. Herefter vil vi vurdere på, hvorvidt Silkeborg kommune fremover vil tillade privat 

bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til 

bestemte bekæmpelsesmetoder  
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Rotternes imponerende evne til at gnave gør dem i stand til at trænge ind overalt i bygninger og 

boliger. Det er derfor vigtigt, at bygningsgennemgangen løbende gennemgås, så der ikke pludselig er 

opstået huller som vist på billedet. 

 

 

11.   BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ROTTER I WEEKENDER OG HELLIGDAGE  
 

Alle borgere og virksomheder får fra dem 1. januar 2019 mulighed for at få hjælp til bekæmpelse af 

rotter i weekender og helligdage. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på 

fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters 

tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, vil Silkeborg kommune uden ugrundet ophold 

undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler 

 

Alle akutte anmeldelser bliver behandlet indenfor 24 timer.  

 

Udgangspunkter for bestemmelsen er, at rotter bør bekæmpes så hurtigt som muligt, for at forhindre 

at de etablerer sig mere permanent på en ejendom og samtidig for at begrænse de skader, som 

rotterne forvolder.  

 

Selv om en hurtig bekæmpelse altid vil være det bedste og mest effektive, mener Miljøstyrelsen, at det 

fagligt kan forsvares, med en indsats indenfor 8 dage, så længe rotterne er udendørs og menneskers 

sundhed ikke umiddelbart er truet. 

 

For at skabe mest mulig tryghed vil Silkeborg Kommune altid bekæmpe rotterne hurtigst muligt, men i 

travle perioder kan der gå op til 8 dage inden første besøg. Normalt vil du blive kontaktet inden for 5 

dage og vi vil også tilstræbe, at første besøg udføres senest 5 dage efter anmeldelsen. 

 

  

12  EVALUERING AF ROTTEBEKÆMPELSEN  
 

Silkeborg Kommune vil en gang årligt evaluere rottebekæmpelsen. Der skal udarbejdes en rapport  

som beskriver hvordan udviklingen i antallet af rotteanmeldelser og giftforbrug har været. Desuden 

skal evalueringen beskrive udviklingen i de typiske årsager til rotteanmeldelser, samt indsatsen på 

området. 

 

Evalueringen vil også omhandle en beskrivelse af forholdene på de tilsynspligtige ejendomme, samt en 

vurdering af om rottehandlingsplanens mål og visioner efterkommes. 

 

Der skal ud fra analyse af de indsamlede data foretages en faglig vurdering af rottehandlingsplanens 

indsatsområder. Evalueringen er desuden med til at sikre, at planens mål og visioner overholdes eller 

om der skal ændres i indsatsområderne eller igangsættes nye tiltag. 

 

Den årlige evaluering skal godkendes af Natur- og miljøsektionens ledelse. 

 

Understøtter målsætningen 

• At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse 

• At al rottebekæmpelse henholder sig til resistensstrategien 

• At effektivisere og målrette kommunens tilsyn og håndhævelser 

• At sikre at planens mål og visioner overholdes 

 
Aktiviteter 

• Regelmæssige driftsmøder med bekæmperne og andre relevante parter til diskussion af ad hoc 

problemer og den generelle indsats 
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• Er årligt evalueringsmøde, hvor alle involverede parter i rottebekæmpelsen deltager.  

• Evalueringsrapporten godkendes af Natur- og Miljøsektionens ledelse 

 

 


