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Indledning 
I Danmark er det en kommunal opgave at 

foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. 

Hjørring kommune er, som resten af landets 

kommuner, forpligtiget til at udarbejde en 

handlingsplan, der omhandler forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal 

revideres minimum hvert 3. år. 

Hjørring Kommune vil i denne handlingsplan 

synliggøre de aktiviteter, der understøtter de 

mål, der skal sikre en effektiv rottebekæmpelse i 

perioden 2022-2025. 

Overordnet mål for rottebekæmpelse 

Indsatsområder 
I den kommende periode, har Hjørring Kommune 

udpeget 3 primære fokusområder, som er 

udvalgt for at understøtte målsætningen for 

rottebekæmpelsen i Kommunen. 

De tre fokusområder: 

• Serviceniveau og borgerinddragelse 

• Alternativ og miljøbevidst bekæmpelse 

• Sikring og forebyggelse af kloakrotte 

 

Generelt om rottebekæmpelse i 

Hjørring Kommune 
Teknik og Miljø i Hjørring Kommune varetager 

selv de administrative opgaver, fastsættelse af de 

overordnede retningslinjer og den praktiske 

udførelse af bekæmpelsen, derudover er det i 

Hjørring kommune muligt at lave en aftale med 

et privat R1 eller R2 autoriseret skadedyrsfirma. 

Ressourcer til rottebekæmpelse 
Hjørring Kommune opkræver betalingen til 

rottebekæmpelse gennem ejendomsskatten.  

Pr. 1. januar 2022 udgør gebyret 0,050 ‰ af 

ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifterne til 

varetagelsen af den kommunale bekæmpelse og 

de administrative opgaver. Gebyret dækker ikke, 

hvis man vælger at benytte et private 

skadedyrsfirma, det er en udgift grundejer selv 

skal afholde. 

Ligeledes, hvis rottetilholdet skyldes forhold eller 

defekter ved grundejers ejendom, vil grundejer 

blive pålagt at udbedre dem. Udgifter hertil 

afholdes af grundejer. 

Antal af rotteanmeldelser 
Antallet af rotte anmeldelser kan variere meget 

fra år til år. Hvad denne variation skyldes, er der 

ingen enkel forklaring på, da det kan variere af 

naturlige årsager, f.eks kan de vejrlige forhold kan 

give udsving i rottebestandene: 

• Kolde eller milde vintre 

• Længerevarende våde eller tørkeperioder 

• Tilgængelig føde 

Herunder ses antallet af rotteanmeldelser fra 

2012 – 2021 i Hjørring Kommune. 

Anmeldelser og tilsyn 
For at der kan foretages en effektiv bekæmpelse 

af rotter, er det vigtigt, at enhver der ser rotter 
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Antal rotteanmeldelser

Hjørring Kommune vil yde en tilfredsstillende 

rottebekæmpelse, således der opleves en 

tryghed, sikkerhed og effektivitet i 

bekæmpelsen. Det sikres ved en effektiv og 

forebyggende rottebekæmpelse året rundt og 

ved fortsat at have fokus på en videns baseret 

og målrettet indsats for forebyggelse og 

bekæmpelse. 
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eller tegn på tilstedeværelse af rotter, anmelder 

det til kommunen. En hurtig anmeldelse af rotter, 

kan betyde en mere effektiv bekæmpelse. 

Der kan anmeldes rotter via telefon i kommunens 

åbningstid og på Hjørring Kommunes 

hjemmeside. Det er på kommunens hjemmesiden 

muligt, at lave en anmeldelse alle døgnets 24 

timer. 

Tilsyn 
Ved anmeldelse kan man forvente bekæmpelsen 

iværksat umiddelbart kort tid efter modtagelse af 

anmeldelse, dog senest 8 dage efter. 

Ved forekomst af rotter indendørs i beboelse på 

fødevarevirksomheder eller hvor rotters 

tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig 

risiko, iværksættes bekæmpelsen inden for 24 

timer alle ugens 7 dage. 

Tilsynspligtige ejendomme 
Tilsynspligtige ejendomme er 

erhvervsejendomme med dyrehold, 

primærproduktion af fødevare og foder til dyr, 

opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring 

af planteprodukter, som efterfølgende anvendes 

til produktion af fødevare til mennesker. 

Hjørring Kommune har udarbejdet en liste over 

tilsynspligtige ejendomme, som løbende bliver 

ajourført.  

Tilsynspligtige ejendomme vil én gang årligt i 

perioden fra oktober til og med februar blive 

undersøgt for rotter.  

Rottebekæmperen gennemgår ejendommen 

sammen med ejer, lejer eller en repræsentant for 

ejer og vejleder om bekæmpelse og forebyggelse 

af rotter. 

Træffes der ikke nogen hjemme, undersøges 

tilgængelige udendørsarealer for tegn på 

forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter på 

ejendommen, iværksættes bekæmpelse. 

Tilsyn med fødevarevirksomheder 
Det er fødevarestyrelsen der foretager 

undersøgelse for rotteforekomst i forbindelse 

med deres kontrol efter fødevarelovgivningen. 

Hvis fødevarestyrelsen eller kommunen 

konstaterer rotter på en fødevarevirksomhed i 

Hjørring Kommune, vil der ske en gensidig 

underretning om forekomst af rotter. 

Serviceniveau og 

borgerinddragelse 
Hjørring Kommunes fokus på serviceniveau, skal 

sikres ved en hurtig og effektiv bekæmpelse, og 

ved at der i døgnets 24 timer, kan foretages en 

rotteanmeldelse.  

Det er også vigtigt, at man som borger føler sig 

tryk ved at anmelde rotter. Hjørring Kommune vil 

sikre, at alle der har fået rotter, vil opleve at: 

• Det er hurtigt at finde hvor man skal lave 

en anmeldelse. 

• Det telefonisk er muligt at komme i 

kontakt med kommunen i forbindelse 

med rotteanmeldelser og 

rotteproblemer.  

• Bekæmpelsen bliver iværksat 

umiddelbart kort tid efter anmeldelsen. 

• Bekæmpelsen i beboelse eller hvor 

rotters tilstedeværelse udgør en særlig 

sundhedsmæssig risiko, iværksættes 

inden for 24 timer. 

• Rottebekæmperen gennemgår 

ejendommen og undersøger årsagen til 

rotteforekomst. 

• Rottebekæmperen vejleder og rådgiver 

om fremtidige tiltag og borger er 

informeret om bekæmpelsesforløbet. 

• Der anvendes klapfælder, hvor det 

skønnes at være en effektiv bekæmpelse. 

• Der kan anvendes rottehund i tilfælde, 

hvor det skønnes at være effektivt. 

• Rottefængeren kun anvender gift, hvor 

det er nødvendigt. 
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Borgerinddragelse 
Hjørring Kommune vil ligeledes fastholde fokus 

på information og rådgivning og i højere grad 

inddrage kommunens borgere, som en aktiv 

medspiller i kampen mod rotterne. Ved 

rotteforekomst vil rottebekæmperen oplyse om 

behov for rottesikring, renholdelse, evt. 

giftudlægning og andre foranstaltninger. 

Med udbredelse af information og rådgivning om 

hvordan rotter kan undgås, kan den enkelte 

borger være med til at forhindre og reducere 

forekomst af rotter på sin ejendom. 

Formålet med information og rådgivning skal 

være: 

• At den enkelte borger bliver opmærksom 

på egen rolle, og så vidt muligt inddrages 

aktivt, i forhold til forebyggelse og 

bekæmpelse 

• At skabe et sammenspil mellem 

rottebekæmperen, borgere og 

virksomheder 

• Reducere antallet af rotteanmeldelser 

På nedenstående figur fremgår en typisk 

fordeling af årsager til rotteanmeldelser. Det er 

årsager, man som borger relativt nemt kan gøre 

noget ved. 

 

 

 

 

 

 

Ved at rottesikre sin bolig og ejendom, kan rotter 

langt hen ad vejen undgås. Herunder er listet en 

række gode råd: 

 

• Anmeld rotter. 

• Sikre at affald og foder ikke er 

tilgængeligt for rotter. 

• Undgå oplag i og omkring ejendommen. 

• Fjern spild efter fuglefodring 

• Sikre hønsehus 

• Sikre ejendommen er tæt – undgå huller 

og revner i sokkel og mur. 

• Sikre at kloakker og afløb er tætte. 

• Sikre faldstamme. 

• Fjern beplantning, brændestabler m.m. 

langs husets facader. 

Alternativ og miljøbevidst 

bekæmpelse 
Hjørring kommune ønsker, at bekæmpelsen 

foretages så miljøbevidst som muligt og minimere 

brugen af gift. Når der anvendes gift, vil der altid 

være en risiko for, at der kan opstå resistens, som 

typisk vil medføre anvendelse af stærkere gifte.  

Derfor har Hjørring Kommune fokus på, at der 

kun anvendes gift, når det er nødvendigt og altid 

under størst muligt hensyn til omgivelserne. 

Derfor vil Hjørring Kommune sikre, at anvendelse 

af gift i den kommunale og private bekæmpelse 

sker efter gældende regler og følgende 

retningslinjer: 

• At der skal altid foretages en vurdering 

af, om gift er den optimale løsning på det 

pågældende rotteproblem. 

• At der altid anvendes mildest mulige gift i 

den enkelte bekæmpelse. 

• At den udlagte gift sikres mod utilsigtede 

forgiftninger. 

• At gift aldrig udleveres til andre.  

Udover klapfælder og (hvis det er nødvendigt) 

gift, bruger Hjørring Kommune intelligente 

Fuglefodring 

Dyrehold Manglende 

bygningssikring 

Defekt kloak 

og afløbsinstal. 

Spiseligt 

affald og 

fodrespild 
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klapfælder i forebyggelse og bekæmpelse af 

rotter. Målet med disse fælder er at: 

• Forebygge frem for bekæmpelse. 

• Skåne miljø og dyreliv. 

• Reducere udledningen af Co2 

Intelligente fælder har som udgangspunkt, kun 

behov for at blive tilset, når fælden sender en 

alarm til bekæmperen. De er oplagte til at 

”gemme” eks. i det offentlige rum. 

Udover overstående, er der i Hjørring kommunes 

rottebekæmpelse tilknyttet 2 rottehunde. 

Sikring og forebyggelse af 

kloakrotter 
I byerne lever en stor del af rotterne i 

kloakledningerne og er ledningsnettet ikke 

vedligeholdt, kan rotterne komme til overfladen 

og skabe problemer for de omkringliggende 

omgivelser. Er kloakken derimod tætte og 

ledningsejere sikre egne afløbsinstallationer, vil 

dette medføre et effektivt system som kan holde 

rotterne inde. 

Hjørring Kommune har i flere år valgt ikke at 

udføre systematisk kloakrottebekæmpelse med 

gift, da det er den forebyggende indsats med 

intakte kloakker, der har den største effekt. 

Som led i en fremadrettet indsats mod 

kloakrotten, vil Hjørring Kommune fokusere på 

følgende løsninger: 

• Hurtig og korrekt fejlfinding 

 

• Grundig information til borgere om 

udførelse af kloak arbejde ved brud og  

eller defekter på ledningsnettet. 

 

• Informere grundejere om muligheden for 

installation af rottespærre. 

 

• Sikring af kommunale institutioner, skoler 

og plejehjem med opsætning af 

rottespærrer. Endvidere tilbyde sikring af 

private institutioner, skoler, plejehjem og 

sygehus ved opsætning af rottespærrer. 

 

• Have fokus på det tværgående 

samarbejde med forsyningsselskabet 

(Hjørring Vandselskab). 

 

Den bedste forebyggelse mod kloakrotten, er et 

intakt kloaksystem, det er derfor vigtigt, at den 

enkelt grundejer, er opmærksom på at holde 

egne brønde og stikledninger intakte. 

Privat bekæmpelse 
I Hjørring kommune er privat bekæmpelse tilladt, 

når det udføres af enten R1 autoriseret som har 

tilladelse til erhvervsmæssige forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter eller R2 autoriserede som 

har tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af 

udvalgte bekæmpelsesmiddel på egen 

erhvervsejendom. Foruden den gældende 

lovgivning og vejledning, er der en række 

retningslinjer der skal følges, herunder 

bestemmelserne i kommunens handlingsplan. 

Alle former for privat bekæmpelse er uden 

omkostninger for Hjørring kommune, og det giver 

ikke fritagelse for betaling af rottegebyret, ved at 

vælge privat bekæmpelse, aftale om 

sikringsordning og-eller R2 bekæmpelse på egen 

ejendom. 

Herunder ses hvilken bestemmelser Hjørring 

Kommune stiller til privat bekæmpelse: 

Privat rottebekæmpelse med R1-autorisation 

• Hjørring Kommune kan til enhver tid 

forlange dokumentation for gyldig R1-

autorisation fremvist eller fremsendt. 

• Samtlige eksisterende, nye, ophørte eller 

ændrede sikringsordninger, skal straks 

indberettes til den fællesoffentlige 

rottedatabase. 

• Ved indgåelse af en sikringsordning skal 

en R1 autoriseret person altid fortage en 

grundig bygningsgennemgang, som skal 
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fornyes minimum hvert 3. år eller når der 

indgås ny aftale. Hjørring Kommune kan 

til enhver tid forlange rapport om 

bygningsgennemgang udleveret. 

• Al forekomst af rotter skal straks 

anmeldes til Hjørring Kommune. Ved 

anmeldelse skal det tydeligt fremgå om 

bekæmpelsen varetages af andre end 

Hjørring Kommune.  

• Bekæmpelsesmetode og indberetninger 

til Rottehullet og Hjørring kommune 

f.eks. resistensstrategien og løbende 

udfyldelse af bilag 6 etc. skal være i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og kommunale retningslinjer. 

Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse eller 

de lovmæssige og/eller kommunale krav 

ikke overholdes, kan Hjørring Kommune 

til enhver tid overtage bekæmpelsen på 

det pågældende område. 

• Ved gentagende overtrædelse af 

gældende lovgivning, kommunens 

retningslinjer eller grove forsømmelser, 

vil Hjørring Kommune kunne anmelde 

den R1 autoriserede til politiet, 

miljøstyrelsen og/eller 

Kemikalieinspektionen.  

Privat rottebekæmpelse med R2-autorisation 

• Må foretage bekæmpelse på egen grund, 

såfremt grundejer har opnået en R2 

autorisation. 

• Ved opnåelse af R2 autorisation skal 

dette indberettes til Hjørring Kommune  

• Al forekomst af rotter skal straks 

anmeldes til Hjørring Kommune. Ved 

anmeldelse skal det tydeligt fremgå om 

bekæmpelsen varetages af den R2 

autoriseret eller om den skal varetages af 

Hjørring Kommune.  

• Giftbekæmpelse af mus må kun ske ved 

anvendelse af foderstationer, hvortil 

rotter ikke har adgang. 

• Bekæmpelsesmetode og indberetninger 

til Rottehullet og Hjørring kommune 

f.eks. resistensstrategien og løbende 

udfyldelse af bilag 6 etc. skal være i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og kommunale retningslinjer. 

Ved utilstrækkelig rottebekæmpelse eller 

de lovmæssige og/eller kommunale krav 

ikke overholdes, kan Hjørring Kommune 

til enhver tid overtage bekæmpelsen på 

ejendommen. 

• Ved gentagende overtrædelse af 

gældende lovgivning, kommunens 

retningslinjer eller grove forsømmelser, 

vil Hjørring Kommune kunne anmelde 

den R2 autoriserede til politiet, 

miljøstyrelsen og/eller 

Kemikalieinspektionen.  

 

Hjørring Kommune vil fører tilsyn der 

hvor det skønnes nødvendigt for en 

effektiv rottebekæmpelse, herunder i 

form af stikprøver. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


