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1. Indledning 

Jf. Rottebekendtgørelsens1 § 5 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan om forebyggelse 

og bekæmpelse af rotter og minimum revidere denne hvert 3 år. Nærværende handlingsplan gælder for 

perioden 2022 – 2024 og tager afsæt i den forrige handlingsplan for 2019-2021 og de erfaringer, der er 

gjort i denne periode. 

2. Formål  

Handlingsplanens formål er at sikre en effektiv rottebekæmpelse, der opfylder gældende love 

og regler i Langeland Kommune.  

 

3. Mål  

Langeland Kommunes mål med rottebekæmpelse er at reducere antallet af rotter gennem fort-

sat fokus på forebyggelse og bekæmpelse med anvendelse af mindst muligt forbrug af gift.  

 

4. Ressourcer  

Langeland Kommune varetager selv den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmpelsen er 

gebyrfinansieret og i 2022 fastsat til 0,062 promille af ejendomsværdien og opkræves over 
de årlige ejendomsskatter.  
 

5. Succeskriterier for rottebekæmpelse  

• Reducering i antal af rotteanmeldelser, herunder særlig fokus på ejendomme med gen-

tagende rotteanmeldelser  

• Reducering af giftforbrug pr. anmeldelse  

• Øget anvendelse af rottespærrer i det omfang det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt   

 

6. Tiltag for opnåelse af succeskriterier  

• Informere borgere og virksomheder endnu bedre om forebyggelse og rottebekæm-

pelse med alternativer til giftudlægning  

• Målrette indsatsen for rottebekæmpelse i forhold til, hvor der er behov  

• Samarbejde med spildevandsforsyningen om kloakrenovering og afprøvning af alterna-

tiver til giftudlægning til rottebekæmpelse i kloaksystemet. Herunder rottespærrer i det 

omfang det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt.  

 

7. Tilsynspligtige ejendomme  

Langeland Kommune har pligt til én gang årligt i perioden oktober til februar at foretage tilsyn 

på erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, 

 
1 BKG 2018-12-18 nr 1686 Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 



 

4 

 

opbevaring af foder til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til 

produktion af fødevarer til mennesker.  

Tilsyn på ovenstående adresser sker uvarslet.  

 

8. Ejendomme i byzone og sommerhusområder, samt havne mv.  

Tilsyn og bekæmpelse sker kun efter anmeldelse af rotter til kommunen.  

Kommunalbestyrelsen skal senest 8 dage efter at have modtaget en anmeldelse om fore-

komst af rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse, hvis der er forekomst af 

rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte be-

kæmpelse. 

Indendørs anmeldelser om forekomst af rotter i boliger eller på fødevarevirksomheder og insti-

tutioner skal tilses uden ugrundet ophold alle ugens 7 dage, dvs. også i weekender og på hel-

ligdage.  

 

9. Kloakker og stikledninger 

Rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker varetages af Langeland Forsyning A/S, mens kom-

munens rottebekæmpere bistår med røgprøver til lokalisering af kloakdefekter, typisk dog ved 

private ejendomme, hvor der er konstateret rotter. 

Langeland Forsyning A/S udfører løbende kloakrottebekæmpelse, med det formål at ned-

bringe bestanden af rotter i kloakken og dermed antallet af anmeldelser forårsaget af kloakrot-

ter.  

 

10. Privat rottebekæmpelse  

Langeland Kommune godkender privat bekæmpelse af både R1- og R2-autorisationer.  

R1-autorisation giver adgang til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt 

etablering af sikringsordning i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede ret-

ningslinjer.  

R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen ejendom i henhold 

til gældende regler, herunder begrænsning i typer af bekæmpelsesmidler. Ved bekæmpelse af 

rotter, er den R2-autoriserede person ansvarlig for at indberetning af bilag 6 i rottebekendtgø-

relsen til kommunen.  

En sikringsordning har til formål at undgå rotteproblemer og indebærer en bygningsgennem-

gang og som oftest opsætning af forebyggende giftdepoter samt løbende opfølgning.  

Hvis der laves en sikringsordning med et privat firma, R1- eller R2-autoriseret person, er det 

firmaet og ikke den kommunale rottebekæmper, som står for bekæmpelse af rotter på ejen-

dommen. Indgåelse af sikringsordning sker for egen regning.  

Langeland Kommunes handlingsplan er bindende for R1 og R2 autoriserede, som foretager 

privat bekæmpelse i kommunen jf. Rottebekendtgørelsens2 §20 stk. 1 og §27 stk. 4. 

Der føres årligt tilsyn med at den private rottebekæmpelse i kommunen følger både rottebe-

kendtgørelsen, den nationale resistensstrategi og den kommunale handlingsplan. Ved forlan-

gende skal der gives adgang til sikringsordningens giftdepoter herunder udlevering af nøgler. 
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11. Orientering af borgere 

Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sikre, at kommunens borgere får fornøden oriente-

ring om, at forekomster af rotter skal anmeldes til kommunalbestyrelsen jf. Rottebekendtgørel-

sens3 § 11. Dette krav imødekommes ved at der forår og efterår annonceres på kommunens 

hjemmeside og facebookside.  

 

12. Resistens 

Der er i Langeland Kommune ikke konstateret resistens over for de tilladte giftmidler til rotte-

bekæmpelse. Der skal dog ved bekæmpelse fortsat anvendes den svageste gift, som fore-

skrevet i gældende bekendtgørelse. 
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