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Interne og eksterne høringsparter   

   

  

 

Høring af udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse 
af rotter 2019 
 

 

 

 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til vejledning om forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter 2019 i høring.  

 

Baggrund 

Den eksisterende vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er fra 2015. 

Siden da er bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ændret to 

gange. Først kom bekendtgørelse nr. 1723 af 17/12/2017 og efterfølgende 

bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018. Disse to bekendtgørelsesændringer 

indeholder mange væsentlige justeringer, hvorfor der er behov for at revidere den 

eksisterende vejledning.  

 

Væsentlige punkter 

Vejledningen sammenstiller og forklarer gældende regler for forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter.  Derudover indeholder vejledningen syv tillæg om biologi, 

spor efter rotter, praktisk forebyggelse og bekæmpelse, røgprøve, rottegifte, 

bekæmpelse med rottegift og resistens. 

 

Nedenfor angives en række væsentlige ændringer i reguleringen af rotteområdet, 

som følge af de to ovenfor nævnte bekendtgørelsesændringer. Alle de nye tiltag er 

forklaret nærmere i vejledningen. 

 

 
Effektivisering af den kommunale indsats 

 Antallet af opsøgende tilsyn er blevet reduceret, men samtidig er fokus 

på risikoejendomme øget. Udendørsarealer skal altid undersøges og det 

skal ske i perioden oktober til og med februar, hvor der er den største 

risiko for rotteangreb.  

 Kommunerne skal undersøge rotteanmeldelser indendørs i boliger og i 

fødevarevirksomheder uden ugrundet ophold, alle ugens syv dage dvs. 

også i weekender og på helligdage. Øvrige anmeldelser undersøges som 

hidtil inden for otte dage. 
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Kommunens handlingsplan gælder for privat bekæmpelse 

 Da det er kommunerne, der har ansvaret for en effektiv bekæmpelse af 

rotter, kræves der en tilladelse fra kommunen før rotter må bekæmpes i 

privat regi. Kommunerne skal derfor i deres rottehandlingsplan træffe 

beslutning om, hvorvidt privat bekæmpelse i kommunen er tilladt. 

 Retningslinjer fastsat i en kommunal handlingsplan for 

rottebekæmpelse er gældende for al rottebekæmpelse i kommunen. 

 
Øget fokus på kommunal rottebekæmpelse i kloakkerne 

 Kommunerne skal installere rottespærrer på samtlige skoler, plejehjem, 

daginstitutioner og hospitaler. Tidligere omfattede bestemmelsen kun 

kommunalt ejede institutioner. 

 I forbindelse med kommunernes opsætning af rottespærrer, skal 

kommunerne undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og 

sikre, at den er fri for rotter inden spærren monteres. 

 
Udvidet adgang til autorisation for rottebekæmpelse 

 Adgangskravene til R1-autorisationskursus er ændret, så der gives 

mulighed for at ansatte, som forventes at bruge en væsentlig del af deres 

arbejdstid på rottebekæmpelse, kan optages på kurset og opnå R1-

autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

 Personer, som har en række kvalifikationer, f.eks. et 

sprøjtemiddelcertifikat, vil kunne opnå en R2-autorisation til at 

bekæmpe rotter med visse bekæmpelsesmidler på egen 

erhvervsejendom.  

 
Nye regler for private bekæmpere 

 De private bekæmperes indberetningspligt til kommunerne er skærpet 

med krav om indberetning af flere data. 

 Som konsekvens af, at rottegift ikke lovligt kan udlægges forebyggende, 

er definitionen af begrebet sikringsordning ændret. En sikringsordning 

omfatter fremover forebyggelse af rotter via en bygningsgennemgang.  

 
Elektronisk indberetning om bekæmpelse af rotter 

 Der er krav om, at indberetninger om rottebekæmpelse og 

sikringsordninger skal ske elektronisk og direkte til rottedatabasen. Der 

er dels tale om indberetninger af oplysninger i den gældende 

bekendtgørelses bilag 6 og dels om indberetning af sikringsordninger. 

Pligten til elektronisk indberetning gælder også eksisterende 

sikringsordninger. 
 
Tidsbegrænsning af R1 og R2 autorisationer til 5 år 

 For at sikre at de autoriserede rottebekæmperes uddannelse er 

tidsvarende, er der indført en tidsbegrænsning på fem år for 

eksisterende og fremtidige autorisationer. Autorisationen kan fornys ved 

at gennemføre et kort kursus afholdt eller anerkendt af Miljøstyrelsen. 
 
Tidsbegrænsning af anerkendelse af kursus til opnåelse af certifikat til opsætning 
af rottespærrer 
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 Anerkendelse af kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af 

rottespærrer har en gyldighed på 5 år. Hermed svarer ordningen til den, 

der gælder for anerkendelse af kurser til R2-autorisation. 

 

Krav om tilstedeværelse 

 Kravet om at ejeren, lejeren eller dennes repræsentant skal være til 

stede ved tilsynsbesøg omfatter det første besøg. I situationer hvor det 

vurderes akut nødvendigt, kan bekæmpelse iværksættes uden 

tilstedeværelse af enten ejer, lejer eller dennes repræsentant. Ved besøg 

hvor ejeren, lejeren eller dennes repræsentant ikke er til stede, skal 

denne informeres om rottebekæmpelsen. 

 

Forhøring 

En tidligere version af udkast til vejledningen har været sendt i forhøring hos den 

Kommunale Erfa-gruppe for rotter og Brancheforeningen for professionelle 

skadedyrsbekæmpere. 

 
Høringsfrist 

Høringsfristen er fredag den 3. maj 2019. 

Høringsvar sendes til mst@mst.dk mærket: Vandforsyning, att.: Kirsten 

Søndergaard  
  
Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-
mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring.  

 
Eventuelle spørgsmål til vejledningen kan rettes til Kirsten Søndergaard på e-mail: 
kis@mst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Kirsten Søndergaard 

kis@mst.dk 
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