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Indledning og baggrund
Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og 
levesteder. Det største problem med rotter er dog, at de kan være smittebærere af mange 
sygdomme, der kan smitte mennesker og husdyr.
Rotter har en enestående evne til at tilpasse sig bl.a. til menneskeskabte omgivelser, og det gør 
bekæmpelse af dem til en stadig udfordrende opgave.

Lovgrundlag
Ifølge bekendtgørelsen BEK nr 696 af 26/06/2012 skal kommunalbestyrelsen sørge for at foretage en 
effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelse af rotter skal 
foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af de af Naturstyrelsen 
fastsatte minimumskrav:

• overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
• tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
• målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
• 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
• vildtfodringspladser

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. 
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Ressourcer 
Kommunalt ansatte
Opgaven løses internt i kommunen af medarbejdere med uddannelse og autorisation fra 
Miljøstyrelsen. 

Responstider
Området er bemandet på hverdage (der er ikke døgnberedskab).
Hvis der findes rotter indendørs i fødevarevirksomheder og i beboelse begynder vi 
rottebekæmpelsen snarest muligt og senest indenfor 24 timer.
Findes rotterne udendørs, går bekæmpelsen i gang senest inden for fire døgn (fra tidspunktet hvor 
rottefængeren gennemgår anmeldelserne).

Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Der skal udføres en effektiv rottebekæmpelse med særligt fokus på:

Forebyggelse og information
Forekomsten af rotter skal forebygges gennem tiltag, som begrænser udbredelse og spredning af 
rotter.
Borgere og virksomheder skal informeres og inddrages i forebyggelsen, f.eks. ved oplysning om 
korrekt opbevaring af foderstoffer hhv. fodring af husdyr og vilde dyr.

Bekæmpelsesmetoder
Forsat lavt giftforbrug. Ved anvendelse af kemiske midler (antikoagulanter) anvendes 
antikoagulanten med det svageste aktivstof først.
Hvor det er muligt og fagligt forsvarligt anvendes andre metoder, f.eks. klassiske smækfælder eller 
elektronisk styrede rottefælder.

Følge udviklingen
Udviklingen af rotteforekomst, anmeldelser og bekæmpelsestiltag (herunder giftforbrug) skal følges, 
og viden skal bruges til at forbedre den fremtidige indsats.

Målelige succeskriterier 
 Løbende fald i giftforbruget pr. anmeldelse.
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Beskrivelse af tiltag 
 Informationskampagner på Faxe Kommunes hjemmeside med pjecer og evt. andre medier, 

som tilbyder information og vejledning om forebyggelse af rotteforekomster mv. 
 Kloakrottebekæmpelse ved hjælp af WiseTrap-fælder, rottespærrer og giftblokke.
 Forsat løbende udbedring af defekte kloakker (sammen med Faxe Forsyning).
 Et forbedret anmelde- og registreringsværktøj med udgangspunkt i anmeldelser telefonisk 

og via rotteweb.

Særlige indsatsområder 

Ejendomme i landzone
Rottebekæmperne vil periodisk komme på besøg for at undersøge for rotter. På ejendomme, hvor 
der ikke træffes nogen hjemme, afleverer de en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer 
eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.

 Ejendomme i landzonen samt landbrugsejendomme i byzone tilses rutinemæssigt hvert 
andet år. 

 På ejendomme, hvor der findes rotter (ved tilsyn eller anmeldelse) bekæmpes disse og 
årsagen til angrebet forsøges afhjulpet i samarbejde med ejeren. Når rottebekæmpelse er 
afsluttet, foretages opfølgende tilsyn hvert halve år. Når ejendommen efter tre tilsyn i træk 
er erklæret rottefri, overgår den til tilsyn hvert andet år.

Vildtfodringspladser
Faxe Kommune har kendskab til private vildtfoderpladser i kommunen. Hvis der opstår 
rotteproblemer ved disse pladser, vil kommunen stille krav om afhjælpende foranstaltninger, 
eksempelvis i form af rottesikrede fodertønder mv. 

Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder besøges kun, når en borger 
anmelder, at der er rotter på ejendommen. 
Det er rottebekæmpernes erfaring at rotteforkomst i byzonen ofte skyldes fodring af småfugle i 
haven. Når de kommer ud til en anmeldelse forsøger de at afdække årsagen til rotteforekomsten 
og vejleder borgeren i korrekt forebyggelse.

Fødevarevirksomheder
Fødevareregionen og kommunen har en gensidig pligt til at underrette hinanden, hvis der 
konstateres rotter på fødevarevirksomheder. 
Eftersyn på fødevarevirksomheder skal foretages samtidig med fødevareregionens kontrol.

Kloakker og stikledninger 
Private grundejere med rotteproblemer får vejledning i, hvordan de kan vedligeholde kloakkerne. 
Grundejeren kan desuden få et påbud om at udbedre kloakken.
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Rørledninger i tilknytning til vejafvanding ejes og vedligeholdes af Faxe Kommune. Der foretages 
løbende reparationer af kloakbrud, blandt andet som følge af indberetning fra rottebekæmperne.
Faxe Kommune har i samarbejde med Faxe Forsyning købt WiseTrap-fælder, der er fuldautomatiske 
flytbare fælder/rottespærrer. Fælderne vil blive opsat i områder med mange rotteanmeldelser i 
forbindelse med kloakrenovering, byggemodninger mv. Fælderne forventes at medføre en hurtig 
og effektiv rottebekæmpelse, og samtidig reduceres giftforbruget.

Rottebekendtgørelsen stiller krav om, at kommunen som grundejer opsætter rottespærrer på 
kloakledninger, der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner, hvor 
det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Det gælder også, når der sker byggemodning af 
kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder. 

Havnearealer
Kommunens rottebekæmpere dækker havnearealerne i Faxe Ladeplads og den mindre bådplads 
på Feddet, uden at der ses specielle udfordringer disse steder.

Kommunale genbrugsstationer
Der er ikke konstateret rotteproblemer ved de kommunale genbrugsstationer. Derfor er der ikke 
rettet en særlig indsats mod disse.

Lossepladser og deponier
Affald Plus har miljøanlæg og kompostering på Præstøvej 105B i Faxe.

Revision af handleplan 
Handlingsplanen skal som minimum revideres hvert 3. år. 


