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1. Indledning 
 

Kommunerne skal i henhold til rottebekendtgørelsen udarbejde en overordnet handlingsplan for 
rottebekæmpelsen på baggrund af Naturstyrelsens fastsatte minimumskrav. Ringkøbing-Skjern 
Kommune udarbejde første gang handlingsplan for perioden 2013-2016. Denne plan skal som 
minimum revideres hvert 3. år og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Nærværende 
handlingsplan er således indtil videre gælden for perioden 2020-2023. 

 
 
2. Lovgrundlag 
 

I henhold til rottebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, skal 
kommunen foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus – brun rotte også kaldet 
vandrerotte og Rattus rattus – sort rotte også kaldet husrotte eller skibsrotte). Bekæmpelsen skal 
foregå i overensstemmelse med statens retningslinier. 

Der skal i henhold til rottebekendtgørelsen udarbejdes en rottehandlingsplan, der som minimum skal 
indeholde følgende:  

 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen 
 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 
 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 
 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.). 

 Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat 
bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder. 

 Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat 
rottebekæmpelse. 
 

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige 
indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: 

 Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1. 
 Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9. 
 Fødevarevirksomheder. 
 Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer 
 Havnearealer. 
 Kommunale genbrugspladser. 
 Deponeringsanlæg 
 Vildtfodringspladser. 
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3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-
Skjern Kommune 
 

Målet med rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune, er at nedbringe antallet af rotter i 
kommunen til et acceptabelt niveau gennem målrettede og omkostningseffektive indsatser med fokus 
på forebyggelse og bekæmpelse. 

 

4. Status 
 

Der er i alt ca. 16.000 ejendomme i byzone, 13.000 ejendomme i landzone samt 13.000 ejendomme i 
sommerhusområde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Heraf får omkring 2.000 tilsynspligtige 
ejendomme regelmæssigt besøg hvert år. 

I perioden 2016-2019, som sidste rottehandlingsplan dækkede lå antallet af rotteanmeldelser på: 

2016 2472 anmeldelser 

2017 2956 anmeldelser 

2018 2658 anmeldelser 

2019 2482 anmeldelser 

Antallet af rotteanmeldelser har indtil 2020 ligget meget konstant, men højt. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke givet tilladelser til privat rottebekæmpelse. 

 

5. Ressourceforbrug til rottebekæmpelse 
 

Udgifterne til rottebekæmpelsen har i perioden op til 2019 ligger på ca. 1 mio. kr. om året, men på 
grund af ændringerne i den nye rottebekendtgørelse er udgifterne i 2019 steget til 1,5 mio. kr. og 
yderligere i 2020 steget til omkring 2,7 mio. kr. 

Opkrævning pr. ejendom i 2019 var 0,0229 2,0 promille af ejendomsværdien, mens den i 2020 er 
hævet til 0,0262 promille af ejendomsværdien på grund af de ændrede regler omkring 
rottebekæmpelsen. 

Ressourceforbruget i administrationen er ca. 0,3 årsværk. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen til et autoriseret 
rottebekæmpelsesfirma.  

Der betales efter antal besøg, som bekæmpelsesfirmaet foretager i henhold til anmeldelser, opfølgende 
besøg og kampagner. Udgiften kan således variere fra år til år. 
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6. Tiltag til opnåelse af målsætning 
 

Følgende tiltag vil blive gennemført i de kommende 3 år, som handlingsplanen dækker:  

 

1. Informationsmateriale til borgerne, entreprenører, kloakmestre, rådgivere med mere gennem 
f.eks. annoncer og andet materiale så rottegener minimeres  

2. information på kommunens hjemmeside om forebyggelse af rotter 
3. målrettede indsatser gennem kortlægning af mulige indsatsområder fremadrettet. Dette skal 

ske gennem GIS-analyser af registreringer af rotter de senere år 
4. samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S om rottebekæmpelse, herunder hurtig 

udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer og hurtig opfølgning på udbedringerne 
samt koordinering med resultaterne af kommunens GIS-analyser 

5. årlige møder mellem rottebekæmpelsesfirmaet og administrationen i Ringkøbing-Skjern 
Kommune for at fremme en løbende dialog mellem administrationen og 
rottebekæmpelsesfirmaet.  

I forbindelse med ovenstående tiltag, vil der specifikt blive foretaget nedenstående tiltag på følgende 
steder: 

Tilsynspligtige ejendomme 

Ved landbrugstilsyn kontrolleres rottesikringskasserne for indhold. Dette sammenholdes med 
tilbagemeldingen fra rottebekæmperen.  

 

Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme 

Information vedrørende f.eks. fuglefodring, hønsehold, affaldshåndtering. 

 

Fødevarevirksomheder  

Ingen særlige indsatser.  

 

Kloakker og stikledninger 

Koordinering af indsatsen med Ringkøbing-Skjern Forsyning ud fra GIS-analyser og viden i øvrigt hos 
forsyningen. 

Kommunen foretager efter konkrete vurderinger udlægning af giftblokke i kloaksystemet efter behov. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S foretager forsøgsvis bekæmpelse med elektroniske fælder på 
renseanlæg. 

 

Havnearealer  
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Der vil i samarbejde med havnefogederne blive foretaget en gennemgang af eksisterende 
sikringsordninger og muligheder for supplerende ordninger på de tre kommunale havne i Ringkøbing, 
Stauning og Bork. 

 

Kommunale genbrugspladser  

Hvor det er relevant indgås aftaler om sikringsordninger.  

 

Deponeringsanlæg  

Hvor det er relevant indgås aftaler om sikringsordninger. 

 

Vildtfodringspladser  

Der foreligger ikke særskilt registrering af anmeldelser af rotter i forbindelse med 
vildtfodringspladser, men de vil indgå i informationsmateriale på kommunens hjemmeside og evt. 
andet materiale.  

 

 
7. Revision af handlingsplan 
 

Handlingsplanen skal som minimum revideres hvert 3. år, dvs. næste gang senest 2023. 

 


