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1. Indledning 

Rotter stammer oprindeligt fra Østasien, men kom til Danmark i 1700-tallet. Siden 1907 har der i 
Danmark været lovgivning om bekæmpelse af rotter, og dermed også bekæmpelsespligt.  Den 
oprindelige tanke var at udrydde rotterne, da de bærer en lang række sygdomme, som de kan 
videregive til både mennesker og husdyr. Det har sidenhen vist sig, at det ikke er muligt at udrydde 
rotterne helt, da de er meget tilpasningsdygtige.  

Rotter lever i dag tæt sammen med mennesker. Det skyldes bl.a. de gunstige forhold mennesket ofte 
skaber via. fodring af husdyr, fugle o.lign. samt skjule- og redesteder i utætte huse, stalde, bygninger, 
opmagasinerede materialer og affald. 

Syddjurs Kommune har det fulde ansvar for rottebekæmpelse og er forpligtiget til at foretage en 
effektiv rottebekæmpelse jf. miljøbeskyttelsesloven1 og rottebekendtgørelsen2. 

Ordet ”bekæmpelse” skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand således at også den 
forbyggende indsats inkluderes og bringes i anvendelse, hvor det er relevant. 

Mantraet i den moderne rottebekæmpelse er at forebygge at rottebestande opstår således, at deres 
tilstedeværelse ikke giver anledning til uhygiejniske og sundhedsmæssige problemer, samt økonomiske 
tab for borger/virksomheder og samfund. 

I henhold til rottebekendtgørelsen er enhver borger der konstaterer forekomst af rotter, derfor 
forpligtet til straks at anmelde dette til kommunen. Det er ligeledes også den enkelte grundejers pligt at 
bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.  

I Syddjurs Kommune skal anmeldelser af rotter som udgangspunkt ske ved anvendelse af den digitale 
løsning på kommunens hjemmeside via linket ”Anmeld rotter”. 

 

 

  

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018 – Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
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2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

Jf. rottebekendtgørelsen § 5 skal kommunen ”udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter” og minimum revidere denne hvert 3 år. Nærværende handlingsplan gælder for 
perioden 2021 – 2023 og tager afsæt i den forrige handlingsplan for 2018-2020 og de erfaringer der er 
gjort i denne periode. 

Handlingsplanen skal som minimum indeholder følgende: 

 

• Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 

• Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

• Målelige succeskriterier 

• Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 

• Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om 

kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift, mv) 

Handlingsplanen skal endvidere, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: 

 

• Tilsynspligtige ejendomme, jf rottebekendtgørelsens § 8, stk. 1 

• Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. rottebekendtgørelsens § 9 

• Fødevarevirksomheder 

• Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer 

Handlingsplanen beskriver endvidere de fokusområder som i den gældende planperiode har øget 
bevågenhed i kommunen og som er væsentlige for planlægningen af forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter i kommunen. 

Handlingsplanen giver altså en beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse og er tiltænkt som et 
fleksibelt og brugbart værktøj i det daglige arbejde med at forbygge og bekæmpe rotter for både den 
kommunale og privatautoriseret bekæmpelse.  

Handlingsplanen er ligeledes et udtryk for, at rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune er en vedvarende 
proces, hvor mål, ambitioner og øvrige parametre løbende justeres på baggrund af de erfaringer der 
gøres i bekæmpelsen af rotter. Samtidig er handlingsplanen med til at synliggøre den kommunale 
rottebekæmpelse. 

I Syddjurs Kommune revideres handlingsplanen minimum hvert 3 år, hvor tidligere fokusområder og 
indsatser evalueres med henblik på at styrke bekæmpelsen og det forbyggende arbejde. 

3. Den kommunale rottebekæmpelse 

Den kommunale rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune er gebyrfinansieret. Gebyret i Syddjurs 
Kommune er på nuværende tidspunkt (2021) fastsat til 0,0070 procent af ejendomsværdien – der kan 
ikke meddeles dispensation for betaling af gebyret.  

Gebyret dækker omkostninger til: 

• Praktisk rottebekæmpelse 

• Administrativ rottebekæmpelse/administrative opgaver (1 årsværk) 

• Generelle forbyggende tiltag (bl.a. etablering, drift og vedligehold af rottespærre på kommunale 

ejendomme og private, regionale og statslige institutioner i kommunen, der har givet tilsagn til 

montering af rottespærre) 

Der vil løbende ske tilpasninger i forhold til det årlige opkrævede gebyr, således at nye aktiviteter 
kan dækkes ind.  

Rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune opdeles i den administrative bekæmpelse og den 
praktiske bekæmpelse. 
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3.1 Den administrative rottebekæmpelse 

Den administrative del af rottebekæmpelsen i kommunen varetages af den kommunale afdeling for 
Miljø og Klima og her skal det sikres at: 

 

• Kommunens borgere kan anmelde rotteforekomst til kommunen 

• Kommunens borgere modtager en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse af rotter 

• Kommunens borgere aktivt deltager i forebyggelse på egen ejendom 

• Bekæmpelse og forebyggelse i kommunen følger de lovmæssige bestemmelser 

Nedenstående er de arbejdsopgaver som den administrative del af rottebekæmpelsen i Syddjurs 
Kommune varetager: 

 

• Udføre tilsyn og håndhævelse 

• Statusmøder med den praktiske rottebekæmpelse 

• Tilsyn med de kommunale bekæmpere 

• Tilsyn med de private bekæmpere, herunder også tilsyn med sikringsordninger 

• Administration af digital journalisering system (Driftweb) og øvrig indberetning til fælles national 

database 

• Telefonisk support af borger, virksomheder og bekæmpere 

• Opdatering af liste for tilsynspligtige ejendomme 

• Revidering af rottehandlingsplan 

• Udarbejdelse af kommunikation til kampagner og digitale medier 

3.2 Den praktiske rottebekæmpelse 

Den praktiske rottebekæmpelse 

Den praktiske rottebekæmpelse er hjemtaget og varetages af kommunens egne folk fra Vej – og 
Ejendomsservice og nedenstående viser de arbejdsopgaver som varetages af den praktiske 
bekæmpelse. 

 

• Håndtere alle anmeldelser om rottetilhold – herunder også weekend og helligdage 

• Finde årsag til rottetilhold 

• Igangsætte effektiv bekæmpelse og forebyggelse hurtigst muligt og så længe det er påkrævet 

• Vejlede og rådgive borger/virksomheder i kommunen om forebyggelse af rotter 

• Digitalt registrerer bekæmpelse og indsatser i Driftweb 

• Bistå i tilsyns- og håndhævelsessager når dette er påkrævet 

• Deltage i netværksmøder 

 

Rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker varetages af Syddjurs Spildevand A/S, mens Vej- og 
Ejendomsservice bistår med røgprøver til lokalisering af kloakdefekter, typisk dog ved private 
ejendomme, hvor der er konstateret rotter. 

Syddjurs Spildevand A/S udfører løbende kloakrottebekæmpelse, med det formål at nedbringe 
bestanden af rotter i kloakken og dermed antallet af anmeldelser forårsaget af kloakrotter. Der vil 
fortsat foretages kloakrottebekæmpelse, men der vil med denne handlingsplan være et større fokus 
på forebyggende tiltag, samt en målrettet bekæmpelse i områder hvor der planlægges sanering eller i 
områder hvor det offentlige kloakledningsnets tilstand giver særlige udfordringer over terræn med 
rotter der har deres oprindelse fra kloaksystemet. 

Der kan foretages anmeldelse af rotter hele døgnet på kommunens hjemmeside. Borgere der 
anmelder rotter får, hvis borgeren giver mulighed for det, besøg af rottebekæmperen senest 4 
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hverdage efter anmeldelse. Ved anmeldelse af rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevare-
virksomheder o. lign. rykker kommunen ud uden ugrundet ophold. Dette gælder også i weekend og 
helligdage. Denne service yder kommunen for at sikre at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem, da 
der kan være særlig sundhedsfare ved tilstedeværelsen af rotter disse steder. 

I perioden fra 1. oktober til og med februar gennemføres de lovpligtige tilsyn på de ”tilsynspligtige 
ejendomme”. De tilsynspligtige ejendommen defineres som erhvervsejendomme med dyrehold, 
primærproduktion af fødevarer og foder til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende 
anvendes til fødevarer til mennesker.  

Disse tilsyn har til formål, ved en grundig gennemgang af ejendommene, at synliggøre og fjerne 
rotternes muligheder for at finde føde og levesteder på ejendommen. De ejendomme, hvor der 
konstateres rotter, vil blive fulgt op med råd om forebyggende tiltag og målrettet bekæmpelse. 

Den kommunale rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune varetages af autoriseret personale og gift må 
derfor ikke udleveres, men udelukkende håndteres og kontrolleres af bekæmperen. 

4. Den private rottebekæmpelse 

Privat bekæmpelse er tilladt i Syddjurs Kommune og vil altid ske uden omkostning for Kommunen. Den 
private bekæmpelse i kommunen kan udføres af R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere.  

En R1-autoriseret person defineres jf. rottebekendtgørelsens § 2, som en person der er autoriseret af 
Miljøstyrelsen efter reglerne i rottebekendtgørelsen om opnåelse af autorisation til erhvervsmæssig 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1-autorisation).  

En R2-autoriseret person defineres jf. rottebekendtgørelsens § 2, som en person der er autoriseret af 
Miljøstyrelsen efter reglerne i rottebekendtgørelsen om opnåelse af autorisation til bekæmpelse af 
rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom (R2-autorisation).  

Private sikringsordninger er en kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast 
ejendom, der som minimum omfatter forebyggelse af rotter ved en bygningsgennemgang. Ved 
indgåelse af en sikringsordning skal den R1-autoriserede person lave en bygningsgennemgang, som 
minimum gentages hvert 3. år. Ligeledes skal det i kontrakten om sikringsordningen fremgå om 
sikringsordningen også omfatter bekæmpelse af rotter. 

Indgåelse af private sikringsordninger, privat rottebekæmpelse og/eller R2 bekæmpelse på egen 
erhvervsejendom giver ikke fritagelses for det kommunale rottegebyr. 

Alle bekæmpelsesmetoder skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning 
for området, herunder også den nationale resistensstrategi, Miljøstyrelsens retningslinjer og den 
kommunale rottehandlingsplan. Kommunen skal føre tilsyn med, at den private rottebekæmpelse i 
kommunen overholder gældende lovgivning og bestemmelser for området. 

Ved bekæmpelse af rotter med gift skal registreringen af bekæmpelsen være tilgængelig i den fælles 
nationale database for kommunen samme dag som bekæmpelsen med gift starter på den enkelte 
lokalitet.  

Der skal ligeledes foretages en evaluering af bekæmpelsesforløbet og foretages eventuelle justeringer, 
hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet inden 35 dage. Denne evaluering skal dokumenteres og 
fremsendes /fremvises Syddjurs Kommune mod forlangende. 
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Ved forhold hvor den autoriserende person vurderer, at der er tale om antikoagulant resistens, skal 
Syddjurs Kommune straks orienteres på natur.miljo@syddjurs.dk 

Bekæmpelse i kloak, herunder tremme- og spaltegulv i stalde, må kun foretages af R1-autoriseret 
personer. 

5. Status for rottebekæmpelsen 

I nedenstående figur ses antallet af rotteanmeldelser i perioden 2017-2020. Diagrammet viser, at 
anmeldelser af rotter den seneste planperiode generelt har været nedadgående, dog med undtagelse 
af 2020 hvor der ses en stigning i antallet af anmeldelser. Denne mindre stigning vurderes at skyldes 
naturlige gunstige forhold for rotterne grundet en stor produktion af nødder/frugter og milde vinter i 
perioden 2019-2020. Denne opgang i anmeldelser ses dog generelt i hele landet ifølge Miljøstyrelsens 
opgørelser. 

 

           Fig. 4.1. Udvikling i antallet af rotteanmeldelse i perioden 2017-2020 i Syddjurs Kommune 

 

Der er evalueret på handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 
2018-2020, som denne handlingsplan bygger på. Evalueringen har bl.a. afdækket følgende områder 
der bør have fokus i den kommende planperiode: 

• Lange bekæmpelsestider på enkelte ejendomme,  

• Manglende kontrol med de private bekæmpelsesfirmaer og deres brug af gift i bekæmpelsen i 
henhold til den nationale bekæmpelsesstrategi 

• Usystematisk bekæmpelse af kloakrotter i den offentlige kloak 
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5.1 Målelig succeskriterier 

Kommunens mål er at nedbringe antallet af rotteanmeldelser, som resultat af at antallet af 
forekomster af rotter sænkes. Alle målsætningerne underbygger formålet at nedbringe antallet af 
rotter i kommunen. 

 

• Det samlede antal anmeldelser af rotter skal nedbringes. Herunder er der særligt fokus på 
ejendomme med gentagende rotteanmeldelser, hvor rottetilholdet skyldes forhold, som kan 
ændres eller forbedres så rotterne ikke fremover etablerer sig på ejendommen 

• Det samlede giftforbrug pr. anmeldelse skal nedbringes. Dette skal være med til at nedsætte 
antallet af sekundære forgiftninger i kommunen 

 

6. Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

6.1 Målsætninger for kommunens rottebekæmpelse 

Det er Syddjurs Kommunes målsætning, at antallet af rotter i kommunen holdes på så lavt et niveau 
som muligt, samtidig med at bekæmpelsen er målrettet, velfungerende og ensrettet i hele kommunen. 

For at opnå en hurtig, god og effektiv rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune, er der opstillet følgende 
målsætninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Indsatsområder i Syddjurs Kommunes rottebekæmpelse 

Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder: 

Tiltag i den kommunale rottebekæmpelse 

1. Nedbringelse af bekæmpelsestid og antal besøg på den enkelte lokalitet 
2. Tilsyn med den private rottebekæmpelse i kommunen 
3. Giftfri bekæmpelse på kommunale ejendomme 

Indsatsområder med fokus på kloakrotter 

4. Målrettet kloakrottebekæmpelse 

Indsatsområder med fokus på forebyggende tiltag til nedbringelse af rotteanmeldelser 

Målsætninger for rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune: 

• At få overblik over omfanget og årsagen til rotteforekomsten 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 

• At holde rotterne nede i kloakken 

• At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem målrettede 
kommunale tilsyn og håndhævelser på området 

• At nedbringe mængden af gift pr. anmeldelse 

• At følge Miljøstyrelsens resistensstrategi, så de mildeste gifte bliver anvendt først 
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5. Øget information og dialog med borgere 
6. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 

7. Beskrivelse af indsatsområder og planlagte aktiviteter 

Indsatsområde 1 - Nedbringelse af bekæmpelsestid og antal besøg pr. rotteanmeldelse 

For at sikre en så effektiv bekæmpelse af rotter som muligt så er det væsentligt for bekæmpelsen, at der 
ved 1. besøg udføres en omhyggelig gennemgang af bygningsmassen og tilstødende arealer således, at alle 
mulige leve- og opholdssteder for rotterne på ejendommen er klarlagt.  

Denne gennemgang skal klarlægge omfanget af rottetilholdet på ejendommen således, at der kan sikres en 
effektiv bekæmpelse. Bekæmpelsesindsatsen skal desuden revurderes såfremt bekæmpelsen ikke er 
afsluttet efter 35 dage. 

Understøtter målsætningen 

• At få overblik over omfanget og årsagen til rotteforekomsten 

• At holde rotterne nede i kloakken 

Planlagte aktiviteter 

• Større fokus på en grundig bygningsgennemgang ved 1. besøg på ejendommen 

• Udføre røgprøve af kloaksystem ved 1. besøg på alle ejendomme i kloakeret opland, hvis 
afløbssystemet ikke på forhånd kan frikendes 

• Evaluering af bekæmpelsesindsatsen på de enkelte ejendomme, såfremt bekæmpelsen varer mere 
end 35 dage 

Forventede resultater 

• At bekæmpelsesindsatsen optimeres og bekæmpelsestiden og antal besøg nedbringes 

 

Indsatsområde 2 - Tilsyn med den private rottebekæmpelse i kommunen 

Privat bekæmpelse i kommunen er tilladt og består af R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere. Al privat 
bekæmpelse skal følge den kommunale handlingsplan jf. rottebekendtgørelsens § 6 stk. 4. Kommunen skal 
føre tilsyn med, at den private rottebekæmpelse i kommunen følger både rottebekendtgørelsen, den 
nationale resistensstrategi og den kommunale handlingsplan. Ligeledes er det kommunens opgave at føre 
tilsyn med de sikringsordninger der er indgået mellem de private bekæmpelsesfirmaer og 
borger/virksomheder i kommunen. 

Understøtter målsætningen 

• At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem målrettede kommunale tilsyn og 
håndhævelse på området 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 

• At nedbringe mængden af gift pr. anmeldelse 

• At følge resistensstrategien, så de mildeste gifte bliver anvendt først 
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Planlagte aktiviteter 

• Føre tilsyn på udvalgte ejendomme med sikringsordninger 

• Føre stikprøvekontrolbesøg på ejendommen, hvor der udføres privat bekæmpelse 

• Have en tæt dialog med R2-autoriserede personer, herunder føre tilsyn på udvalgte ejendomme, som 
ejes af en R2-autoriseret person 

Forventede resultater 

• Sikre en sammenhængende bekæmpelse i hele kommunen imellem privatbekæmpelse og kommunal 
bekæmpelse 

 

Indsatsområde 3 - Giftfri bekæmpelse på kommunale ejendomme 

Traditionelt set har brugen af gift (antikoagulanter) til bekæmpelse af rotter været og er det stadig, den 
foretrukne bekæmpelsesform i Danmark. Denne bekæmpelsesform er i mange henseender stadigvæk 
effektiv at anvende og det forventes da heller ikke, at alternative og giftfrie bekæmpelsesformer helt kan 
erstatte anvendelsen af gift. Alligevel så er brugen af gift problematisk i forhold til risikoen for sekundære 
forgiftninger og for miljøet, da enkelte af de benyttede gifttyper er svært nedbrydelige. Nationale 
undersøgelser af døde rovfugle viser, at udbredelsen af sekundære forgiftninger med antikoagulanter er 
langt større end tidligere antaget. 

 

Understøtter målsætningen 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 

• At holde rotterne nede i kloakken 

• At nedbringe mængden af gift pr. anmeldelse 
 

Planlagte aktiviteter 

• Implementere brugen af ikke toksiske bekæmpelsesmidler og bekæmpelsesformer på de kommunale 
ejendomme og arealer 

• Samarbejde med Team ejendomme og ejendomsservice om forbyggende bygningsgennemgang og 
fokus og ejerskab af den giftfrie bekæmpelse 

• Afprøve anvendeligheden af nye fældetyper og bekæmpelsesformer på offentlige arealer og 
ejendomme 

• Øget kendskabet til giftfri bekæmpelse i offentligheden på de digitale platforme (Kommunal 
hjemmeside, Facebook m.m.) 

Forventede resultater 

• Nedbringe mængden af gift der bruges i kommunen til bekæmpelse af rotter 

• Større forståelse og anerkendelse af giftfri bekæmpelse som alternativ til traditionel giftudlægning 
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Indsatsområde 4 - Målrettet kloakrottebekæmpelse 

Kloakrottebekæmpelse er symptombehandling og resulterer ikke i varige løsninger, men derfor kan det 
lette trykket af rotter i det lokale ledningsnet midlertidigt, og mindske antallet af anmeldelser i ejendomme 
tæt ved kloakledninger. Kommunen og Syddjurs Spildevand A/S vil på steder, hvor der er store problemer 
med kloakrotter, og i det omfang det viser sig hensigtsmæssigt, gennemføre en systematisk 
kloakrottebekæmpelse med henblik på at nedbringe bestanden af kloakrotter midlertidigt. 

Kommunen kan forud for renovering af den kommunale ledningsdel vælge at foretage en lokal kloak-
rottebekæmpelse. Formålet er at minimere de rottegener, som kan opstå, når rotterne presses ud i private 
kloakledninger på grund af de generelle forstyrrelser i den kommunale kloakledning. Kommunen vil i 
samarbejde med Syddjurs Spildevand A/S udvælge de områder, hvor kloakrottebekæmpelse bør foretages i 
forbindelse med renovering af den offentlige kloakledning. 

Understøtter målsætningen 

• At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem målrettede kommunale tilsyn og 
håndhævelse på området 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 

• At holde rotterne nede i kloakken 
 

Planlagte aktiviteter 

• Møde med Miljø og Klima, Vej- og Ejendomsservice og Syddjurs Spildevand A/S minimum en gang 
årligt – med henblik på at koordinere indsatsen og udpege områder, hvor kloakrottebekæmpelsen 
bedst kan finde sted 

• Gennemførelse af kloakrottebekæmpelse på udvalgte strækninger forud for renovering af den 
offentlige kloak. Bekæmpelsen påbegyndes minimum 21 dage før igangsættelse af renovering 
Aktiviteten vil kunne reducere de rottegener der opstår, når kloakrotterne presses ud i private 
kloakledninger 

• Systematisk kloakrottebekæmpelse på udvalgte steder 
 

Forventede resultater 

• Nedsætte antallet af rotteanmeldelser i forbindelse med kloakrenovering 

• Nedsætte antallet af rotteanmeldelser der skyldes kloakrotter 

 

Indsatsområde 5 - Information og dialog med borgere 

Syddjurs Kommune ønsker at lægge større vægt på forebyggelse fremfor bekæmpelse af rotter. Fore-
byggelse er en stor del af rottebekæmpelse, og der er de seneste år kommet mere fokus på dette. Det er 
den enkelte borger, der skal udføre forebyggelse og rottesikring af sin ejendom.  

På ejendomme med gentagne anmeldelser af rotter, vil kommunen sætte fokus på, hvordan ejendommen 
rottesikres og dermed forebygge, at en ny rottefamilie etablerer sig på ejendommen. Kommunen vil 
kontakte grundejer for, igennem dialog, at vejlede om hvorledes den enkelte ejendom rottesikres bedst. 
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Syddjurs Kommunes hjemmeside skal være opdateret med relevant information og derved fremstå som et 
nyttigt værktøj hvor der kan søges nyttig information om rottebekæmpelse, forebyggelse og kendskab til 
rottens levevis. Ligeledes skal det være nemt og hurtigt at anmelde rottetilhold på hjemmesiden. 

Syddjurs Kommune vil også i høje grad benytte de sociale medier til at formidle kendskab til 
rottebekæmpelse i kommunen. 

 

Understøtter målsætningen 

• At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem målrettede kommunale tilsyn og 
håndhævelse på området 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 
 

Planlagte aktiviteter 

• At indlede en dialog om forebyggelse af rotter, med grundejer af ejendomme med gentagne 
rotteanmeldelser  

• At lave informationsmateriale, så den enkelte borger bliver oplyst om vigtigheden af forebyggelse mod 
rotter 

• Opdatere hjemmesiden med relevant information og fotos 

• Bruge de sociale midier til at formidle kendskab til forebyggelse og de gode historier 
 

Forventede resultater 

• At der kommer en nedgang i mængden af gift, der bruges i kommunen 

• At nedsætte antallet af ejendomme med gentagende rotteanmeldelser 

• At antallet af fejlanmeldelser minimeres 

 

Indsatsområde 6 - Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte 
aktiviteter 

For at sikre at igangsatte aktiviteter med bekæmpelse og forebyggelse giver den størst mulige effekt, vil 
kommunen evaluere eventuelle fremskridt eller mangel på samme, minimum én gang årligt. 

Evalueringen skal også bidrage til, at rottebekæmpelsen til enhver tid lever op til gældende lov og 
vejledning. 

 

Understøtter målsætningen 

• At få overblik over omfanget og årsagen til rotteforekomsten 

• At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem målrettede kommunale tilsyn og 
håndhævelse på området 

• At sikre et lavt niveau af rotteanmeldelser 
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Planlagte aktiviteter 

• Regelmæssige udtræk fra den digitale database vedr. rotteanmeldelser til brug for vurdering af den 
almindelige bekæmpelsespraksis 

• Regelmæssige ad hoc arbejdsmøder med Vej- og Ejendomsservice og Syddjurs Spildevand A/S 

• Evaluering af rotteanmeldelser, som efterfølgende indberettes til Miljøstyrelsen 

• Evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale 
rottebekæmpelse deltager 
 

Forventede resultater 

• At den kommunale rottebekæmpelse til enhver tid lever op til gældende lov og vejledning 

• At den kommunale rottebekæmpelse er effektiv, og udnytter ressourcerne bedst muligt 

 

 

 


