
Handlingsplan for Vejle Kommunes indsats på rotteområdet
2016 – 2018

Godkendt af Natur- og Miljøudvalget den 14. marts 2016

Side 1

Denne handlingsplan er udtryk for Vejle Kommunes overordnede strategi i forhold til bekæmpelse 
af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen 
skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Jf. § 6 bekendtgørelse om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotter.  

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Vejle Kommune 

I Vejle Kommune bekæmpes rotter effektivt i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen 
udarbejdede retningslinjer, ligesom der gennemføres forebyggende bekæmpelse på baggrund af 
analyser af, hvor i kommunen rotteproblemerne er størst, og hvilke indsatser der er mest 
hensigtsmæssige.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

I Vejle Kommune er det besluttet, at bekæmpelse af rotter og eftersyn af faste ejendomme i 
landzone og landbrugsejendomme i byzone foregår ved, at kommunen udbyder og indgår en 
kontrakt med en autoriseret person (bekæmpelsesfirma). 

Vejle Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i kontrakten overholdes, ligesom kommunen 
tager imod anmeldelser om rotter og meddeler påbud om sikring mod rotter, herunder 
undersøgelse for og udbedring af brud på private kloakker.

To gange årligt orienterer Vejle Kommune borgerne om, at konstaterede forekomster af rotter 
skal anmeldes til kommunen.
Udgifter til rotteområdet finansieres af et gebyr, som opkræves via ejendomsskatten. Gebyret 
dækker bekæmpelse og besøg (kontrakten med bekæmpelsesfirmaet), forebyggende bekæmpelse 
(giftblokke og rottespærrer/kloakfælder), administration og IT-system.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

Bekæmpelsesfirmaet er ifølge kontrakten forpligtet til så vidt det er muligt, omgående og senest 4 
hverdage efter registrering af en anmeldelse, at besøge adressen. Her iværksættes undersøgelse 
og foretages effektiv bekæmpelse, indtil ejendommen m.v. er fri for rotter. 
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Bekæmpelsesfirmaet udfører hvert andet år, kampagnetilsyn på alle faste ejendomme i landzone, 
der ikke er fritaget, samt landbrugsejendomme i byzone. Hvis der konstateres rotter på 
ejendommen i forbindelse med besøget, gennemføres bekæmpelse. Herefter foretages der 
efterfølgende 3 besøg inden for halvandet år.

Bekæmpelsesfirmaet må ikke sælge sikringsordninger under indtryk af, at det er et led i den 
offentlige bekæmpelsesopgave, og sikringsordninger må ikke etableres på en ejendom, hvor der er 
rotter1.

Bekæmpelsesfirmaet skal straks anmelde konstaterede rotteforekomster på eller ved 
fødevarevirksomheder til kommunen og fødevareregionen.

Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

Anmeldelser af rotter og resultater for besøg registreres i kommunens IT-system.

Såfremt en ejendoms manglende renholdelse og rottesikring, defekter på bygninger eller en fejl 
eller defekt på en privat kloak/-afløbsledning, efter bekæmpelsesfirmaets opfattelse nødvendiggør 
et påbud, meddeler firmaet det til kommunen, som om nødvendigt forvarsler påbud om 
udbedring. 

Vejle Kommune er i løbende dialog med rottebekæmperne og afholder mindst ét årligt 
evalueringsmøde med bekæmpelsesfirmaet. 

Øget indsats på rotteområdet

Vejle Kommune har siden 2012 øget indsatsen på rotteområdet. Det skyldes en stigende mængde 
rotteanmeldelser og sikring af offentlige institutioner. Ydermere bliver der stillet flere krav til både 
den kommunale rottebekæmper og til forvaltningsmyndigheden, via nye lovkrav og vejledninger 
fra Naturstyrelsen. 

 Grundet det stigende antal rotteanmeldelser, er der i kontrakten med 
bekæmpelsesfirmaet, afsat 4 rottefængere til at håndtere opgaven, mod tidligere kontrakt 
hvor der kun var afsat 2 ½ rottefænger. 

1 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter § 17 stk. 5.
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 Indenfor rammerne af rottegebyret planlægges og gennemføres opsætning af kloakfælder 
eller rottespærre ved eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner samt 
byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder, 
som beskrevet i bekendtgørelsen2. 

Pilotprojekt
Ultimo 2012 blev der igangsat et pilotprojekt, med opsætning af kloakfælder på udvalgte 
institutioner. Institutionerne har efter opsætning af fælderne, haft betydelig nedgang i 
rotteanmeldelser. I 2009 var der samlet på institutionerne 9 rotteanmeldelser, hvorimod der i 
2013, lige efter opsætning af fælderne, kun er registreret 2 anmeldelser. 
Der skal i disse tal også tages højde for, at antallet af rotteanmeldelser er steget på landsplan de 
seneste år. 

2 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter § 7.
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Særlige indsatsområder

Med udgangspunkt i evalueringen af 2012 handlingsplanen for perioden 2012-2015, vil Vejle 
Kommune igangsætte følgende, for perioden 2016-2018:

 Vejle Kommune vil arbejde for en løbende kortlægning af rotte ”hotspots” i 
kommunen, så der løbende kan ske en fokuseret forebyggende indsats med så stor 
effekt som muligt.

 Vejle Kommune vil ikke benytte giftblokke som forebyggelse mod rotter i kloakkerne, 
da rotterne kan udvikle resistens overfor giften. 
Resistensudviklingen kan ikke stoppes, men kan forsinkes og skadevirkningerne kan 
begrænses med den rette strategi på området. Eksempelvis under en 
bekæmpelsessituation, hvor der i begyndelsen anvendes gifttyper med den laveste 
styrke.

 Som opfølgning på pilotprojektet i 2012, har Vejle Kommune opsat yderligere 
elektroniske fælder i kloakker på udvalgte knudepunkter, med særlig rotteaktivitet. Det 
er for at sektionere kloakkerne, så rotternes færden begrænses til mindre områder. 
Fælderne registrerer og aktiveres af rotternes bevægelse og kropsvarme. Aflivningen 
foregår hurtigt og smertefrit, og rotten skylles efterfølgende ud med kloakvandet.  

 Vejle Kommune vil løbende vejlede borgerne om, hvordan rotteangreb undgås. Bl.a. på 
kommunens hjemmeside, hvor rotter også kan anmeldes digitalt.

 Vejle Kommune vil indenfor rammerne af den foreliggende lovgivning særligt arbejde 
for, at såvel offentlige som private kloakker i kommunen holdes i god stand, da det 
vurderes at være en vigtig sikring mod rotteangreb. Dette vil forgå i samarbejde med 
Vejle Spildevand. 


