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Baggrund 

Ifølge Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter – BEK nr. 1686 af 18/12/2018 skal 

Kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter på baggrund 

af fastsatte minimumskrav. Herudover kan kommunen indarbejde yderligere tiltag. 

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres minimum hvert tredje år. 

Denne handlingsplan er godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 2. november 2021, og gælder fra 1. januar 

2022 til og med 31. december 2024. 

Overordnede mål 

Sønderborg Kommunes overordnede mål er at foretage en effektiv rottebekæmpelse med brug af så lidt gift 

som muligt. 

Der vil blive sat særligt fokus på at forebygge rottetilhold ved, at 

 kommunen skal kommunikere og informere, 

 grundejerne skal sikre deres ejendomme mod rotter, 

 kommunen og Sønderborg Forsyning samarbejder om bekæmpelse i og omkring kloakker. 

En effektiv bekæmpelse af rotter opnås, hvor grundejer, lejer og kommune samarbejder.  

Udover at bekæmpe rotterne skal kommunen vejlede grundejerne om, hvordan de kan forebygge rottetilhold, 

og hvordan de skal sikre deres ejendomme mod rotter. Kommunen skal informere lejerne om, hvordan de 

kan være med til at mindske tilholdet af rotter. 

Giftforbruget skal nedsættes ved, at samarbejdet med borgeren bliver mere effektivt. Derudover skal 

alternative bekæmpelsesmuligheder så som rottehund og skydning undersøges og indgå i bekæmpelsen, 

hvor det er formålstjenligt. 

Gennem en hurtig indsats på myndighedsområdet skal det sikres, at rottefængernes vejledninger bliver fulgt 

op, hvis den enkelte borger sidder disse overhørig. 

Tildelte ressourcer 

Sønderborg Kommune forestår rottebekæmpelsen hos private og erhverv i kommunen. 

Rottebekæmpelsen finasieres via rottegebyret, der opkræves hos alle grundejere to gange om året sammen 

med ejendomsskatten. I 2020 var gebyret på 0,0068 procent af ejendomsværdien, hvilket svarede til 

3.473.773 kr. 

Beløbet dækker udgifter til:  

 Løn, arbejdstøj og værnemidler til kommunens bekæmpere 

 Fælder, gift og biler 
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 Isætning og servicering af rottespærrer ved alle kommunale, regionale, statslige og private 

institutioner (dag- og døgninstitutioner, skoler/efterskoler, ældre- og plejecentre, hospitaler) 

 Private bekæmpere, hvis der er behov for hund eller skydning. 

 Telefon og IT-udstyr  

 Løn til administration og myndighedsbehandling  

Gebyret er sidst reguleret i 2017. På grund af ekstraordinært mange rotter i 2019/2020 har der været et 

merforbrug, giver anledning til at regulere taksten fra 2022. 

Succeskriterier 

Det gennemsnitlige giftforbrug pr. sag falder 10 % i planperioden uden, at det påvirker den effektive 

bekæmpelse. 

Status på handlingsplanen 2019-2021 

I foråret 2019, så vi ind i et markant fald i antallet af anmeldelser. Men efteråret 2019 satte rekord med 

hensyn til regnmængder, hvilket betød, at rotternes gange og huler i jorden blev oversvømmede. Antallet af 

anmeldelser begyndte at stige. I foråret var mange borgere hjemsendt på grund af corona, hvor de blev 

opmærksomme på, at der var tegn på rotter i husene. Dette sammen med periodens oprydning i skure, 

carporte og haver kan også have ført til flere anmeldelser i 2020. Antallet af anmeldelser frem til medio 

september 2021 viser en faldende tendens. Tallene for resten af året er fremskrevet under hensyntagen til 

den faldende tendens. 

 
Figur 1 Antallet af rotteanmeldelser i Sønderborg Kommune 

 

Rotter indendørs, i forbindelse med fødevarevirksomheder eller i institutioner er en kritisk anmeldelse. 

Det samlede giftforbrug steg fra 2018 til 2020, men det gennemsnitlige giftforbrug pr. sag viser en faldende 

tendens. Data for 2021 er udeladt, da det ikke er er muligt at lave en fremskrivning af giftforbruget. 
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Figur 2 Giftforbrug I den kommunale rottebekæmpelse 

Status på tiltag i handlingsplanen 

 Vagtordningen er etableret. Efter fyraften, i weekender og på helligdage stilles der om til vagten, som 

opretter sagen. Vagten giver den vagthavende formand besked, hvis det er en sag, hvor 

bekæmpelse skal iværksættes uden unødigt ophold. Alle vejformænd har været på R1-kursus.  

 Listen med tilsynspligtige ejendomme også kaldet §8 bliver ajourført én gang årligt, så vi sikrer os, at 

det er de rigtige ejendomme, vi kører tilsyn på. På grund af ressourcemangel og ekstra mange 

anmeldelser, er der ikke gennemført tilsyn i vinteren 2020-21. 

 Der er isat rottespærre i regn- og spildevandsledninger ved ca. 20 private institutioner. Opgaven blev 

udbudt og arbejdet blev gennemført i 2020. Firmaet, som stod for arbejdet har afleveret tegninger og 

kortbilag således, at rottespærrerne kan blive serviceret hvert år.  

 Vejledning til borgerne 

o På Sønderborg Kommunes facebookside er der lagt tips til forebyggelse af rottetilhold. 

Siden bliver løbende evalueret af kommunikationsafdelingen.  

o Der er udarbejdet flyers, visitkort, pjecer og foldere, som rottefængerne tager med ud til 

borgerne, når de besøger ejendomme på baggrund af anmeldelser. 

Informationsmaterialerne evalueres løbende og tilrettes.  

o Forvaltningens tilsynsmedarbejdere på erhverv og landbrug tager målrettede foldere med på 

tilsyn således, at virksomheder kan få læsevenlig information, som er visuelt understøttet. 

 Alle bekæmperne har en tablet i bilen. Alle oplysninger om fælder, gift, henstillinger, påbud og andre 

tiltag bliver noteret, og de er tilgængelige online. Det sikrer overblik og effektivitet i bekæmpernes 

arbejde, og de kan let afløse hinanden.  

 I 2020 blev sagsbehandlingssystemet Rotteweb integreret i Driftweb. Der har været udfordringer i 

forbindelse med skiftet, men de er løst i samarbejde med udbyderen. Der er etableret regionale 

erfagrupper, som kommer med input til udvikling og forbedring af systemet. 
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 Der er blevet arbejdet på at opnå en mere effektiv bekæmpelse både hos grundejeren og hos 

kommunen. Når bekæmperen kommer på første besøg, gennemgår han ejendommen for spor af 

rotter, og hvad der skal til for, at ejendommen er rottesikret. De tiltag, som grundejeren skal stå for, 

noteres på en huskeseddel, som bekæmperen afleverer til grundejeren. På den måde er det 

nemmere for grundejeren at huske, hvad der skal laves. 

 Hvis ikke tingene er blevet løst på det opfølgende besøg få grundejeren en henvisning, der er 

formuleret som et varsel om påbud. Hvis dette varsel ikke er tilstrækkeligt, skriver sagsbehandleren 

et endeligt påbud og i yderste konsekvens udføres en selvhjælpshandling. Tiltaget har betydet, at 

der er en hurtigere og mere tydelig myndighed over for borgerne. 

 Ejendomme med gentagne anmeldelser og ejendomme med langvarig bekæmpelse er blevet 

besøgt af bekæmper og myndighed, hvorefter der er givet henstillinger og påbud. Dette har 

resulteret i, at en del gamle sager er blevet lukket, fordi grundejeren har fulgt henstillingen eller 

påbuddet om rottesikring. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at udføre en 

selvhjælpshandling på grundejerens regning. 

 Der er monteret rottespærrer ved kommunalt ejede institutioner, og driften varetages af Vej & Park. 

Øvrige tiltag i planperioden 

Brugerundersøgelse 

Der er udført en brugerundersøgelse i marts 2021 med henblik på at undersøge borgernes tilfredshed med 

rottebekæmpelse, samt en vurdering af hvor der er behov for forbedringer.  

Sønderborg Kommunes rottebekæmpelsesindsats skaber stor tilfredshed blandt kommunens borgere. Den 

samlede tilfredshed ligger på 77 på en skala fra 1 til 100. For åbenstående sager er tilfredsheden helt oppe 

på 84 ud af 100. Det er overordnet set rigtig flot, men med få justeringer er der mere potentiale. Disse 

justeringer er indarbejdet i denne plan 2022-2024. 

Vildtfoderpladser  

Vildtfoderpladser kan fungere som spisepladser for rotter. Der er udarbejdet materiale til kortlægning af 

vildtfoderpladser i kommunen. Temaet bliver taget med i plan 2022-2024.  

Giftfri bekæmpelse 

Der er steder, hvor hidtidige metoder til bekæmpelse af rotterne har vist sig utilstrækkelige. Brug af 

skydevåben med natsigte er en mulighed, og reglerne omkring dette er undersøgt.  

En anden mulighed er brug af rottehund. Der er i foråret 2021 indgået en aftale med en privat 

rottebekæmper, som tager sin hund med på nogle sager, så kommunens bekæmpere kan få erfaringer med 

brug af rottehund.  

Begge emner bliver taget med i plan 2022-2024.  

Tilsyn med sikringsordninger og privat bekæmpelse 

Der er ført tilsyn med sikringsordningerne samt R1 og R2 autoriserede bekæmpere, hvis der er anmeldt 

rotter på adresserne og i forbindelse med §8 tilsyn.  
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Det er ikke muligt at få lister fra Miljøstyrelsen med R1 og R2 autoriserede bekæmpere, men de private 

bekæmpere melder ind i Miljøstyrelsens Rottehullet, når de starter bekæmpelse. Kommunens 

rotteansvarlige får besked, når det sker. Der mangler en forbindelse tilbage til Driftweb så vi kan se, hvor der 

er privat bekæmpelse i gang. Temaet bliver taget med i plan 2022-2024.  

Nye tiltag i 2022 - 2024 for at bevare en effektiv 

rottebekæmpelse 

Giftfri bekæmpelse af rotter 

Giftfri bekæmpelse dækker over forebyggelse, rottesikring samt brug af fælder, hunde, rovfugle, skydevåben 

med mere i forbindelse med bekæmpelsen. 

Forebyggelse mod rotter hindrer eller bremser en bestands opståen og vækst. Når rotterne ikke kan finde 

føde og søge skjul, går de med tiden til grunde. 

Alle grundejere har pligt til at rottesikre deres ejendomme. Rottesikring foretages forskelligt på forskellige 

ejendomme. De fleste rotter i byområder lever i kloakkerne, derfor er det vigtigt, at kloakken er tæt og at 

rotterne ikke kan komme ind i husene. På landet har rotterne gode muligheder for at finde føde, hvor der er 

dyr. Derfor er det vigtigt at sikre mod rotter ved foder og foderstationer.  

Fælder bruges forebyggende for at konstatere om, der er rotter på en ejendom. De bruges også i 

bekæmpelsen især indendørs. Det store fokus på giftfri bekæmpelse medfører en stor udvikling af fælderne. 

Der er udviklet fælder til at sætte under skraldespande, fælder med elektroniske sendere, elektroniske fælder 

med spyd og meget andet. 

Brugen af rottehunde vinder frem. De kan hurtigt lugte, om der er 

rotter, og hvor de er, hvilket giver en meget effektiv og målrettet 

bekæmpelse. Derudover fanger hundene også rotter.  

Rovfugle som fx ugler og tårnfalke kan forstyrre og fange rotter.  

Bekæmperne bruger luftgevær og luftpistol i den nuværende 

bekæmpelse, men da rotter er nataktive dyr, er brugen af 

skydevåben med natsigte ved at finde indpas.  

Vi vil holde fokus på grundejerens pligt til at rottesikre sin 

ejendom. Et stærkt samarbejde mellem bekæmperne og 

myndigheden skal sikre, at sagerne ikke trækker unødigt i 

langdrag. 

Vi vil følge med i udviklingen af fælder og bruge dem, der giver mest mening i de aktuelle situationer. 

Vi vil undersøge forholdene ved brug af rottehunde og skydevåben med natsigte, og iværksætte hvis det er 

nødvendigt.  

Vi støtter op om det landsdækkende arbejde med at få lovliggjort kulilte som bekæmpelsesmiddel.  

Gentagne anmeldelser 
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Gentagne anmeldelser på en ejendom indikerer, at der ikke sker en effektiv rottesikring. 

I forbindelse med landbrug kan det være svært med en fuldstændig rottesikring, men vi skal informere og 

sikre, at det der kan gøres, bliver gjort.  

Hos private borgere og udlejningsejendomme er det oftest kloakproblemer, dyrehold og fuglefodring, der er 

årsager til rottetilhold. Vi skal informere om, hvordan rottesikring foretages, og påbyde hvis det er 

nødvendigt.  

I perioden fra 2018, 2019, 2020 har 216 ejendomme haft 4 eller flere anmeldelser af rotter. 31 ejendomme 

svarende til 14 % har anmeldt rotter igen i 2021.  

 
Vi vil nedbringe antallet af ejendomme med 4 eller flere gentagne anmeldelser med 20% ved at informere 

om, hvordan rottesikring foretages, og påbyde hvis det er nødvendigt.  

Tilsyn med sikringsordninger og privat bekæmpelse 

Kommunen skal føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens handlingsplan om privat 

bekendtgørelsens regler. 15 virksomheder i Sønderborg kommune har tegnet 336 sikringsordninger. 69 af 

sikringsordningerne er på tilsynspligtige ejendomme. 

Vi vil føre tilsyn med sikringsordningerne, når vi laver tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme. 

Vi vil føre tilsyn med 10 % af sikringsordningerne ved de ikke tilsynspligtige ejendomme – cirka 26 

ejendomme om året.  

7 private bekæmpere har i 2020 behandlet 122 rotteanmeldelser. Tre virksomheder tegner sig for 80% af 

den private bekæmpelse. 

Vi vil føre tilsyn med 10 sager med private bekæmpere årligt. 

Tilsynspligtige ejendomme 

Én gang om året fra oktober til og med februar skal alle tilsynspligtige ejendomme undersøges for rotter. En 

tilsynspligtig ejendommen er en erhvervsejendom med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til 

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

produktion af fødevarer til mennesker. 

Der er ca. 550 tilsynspligtige ejendomme i Sønderborg Kommune. 
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Vi prioriterer at opdatere listen med tilsynspligtige ejendomme, så der kun føres tilsyn på relevante 

ejendomme. 

Brugerundersøgelser 

Der er lavet en brugerundersøgelse i foråret og en opfølgning i efteråret 2021.  

Vi vil bruge resultaterne af brugerundersøgelserne til at forbedre informationerne til borgerne og dialogen 

mellem rottefængerne, myndighedsansvarlige og borgerne. 

Vi vil overveje, om der skal laves en ny brugerundersøgelse inden den nye handlingsplan for 2025 til og med 

2027 skal laves.  

Information  

To gange årligt skal kommunen orientere borgerne om, at forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. 

Brugerundersøgelsen i 2021 viste, at der er behov for mere information omkring borgernes ansvar og pligter 

i forhold til rottebekæmpelse. Informationen skal målrettes de grupper, som undersøgelsen peger på fx de 

unge, kvinderne og de ældre. 

Vi vil orientere borgerne om, at de har pligt til at anmelde rotter samt andre rotterelaterede emner. 

Vi vil revidere det eksisterende informationsmateriale. 

Vi vil lave information om rottesikring af vildtfoderpladser. 

It-redskaber 

It-systemerne er vigtige til at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter. Driftweb er bekæmpernes daglige 

arbejdsredskab, som holder styr på besøgsdatoerne, forbrug af gift og givne henstillinger. Driftweb bruges til 

at sende opgaver om påbud videre til den myndighedsansvarlige sagsbehandler. Og når sagen er afsluttet, 

sendes oplysningerne automatisk videre til Miljøstyrelsens system Rottehullet, hvorfra der kan trækkes 

statistikker om fx giftforbrug. 

Vi vil holde vores systemer opdaterede og tilkøbe de funktionaliteter, som understøtter en effektiv 

bekæmpelse og sagsbehandling. 

Vi vil give input til forbedringer af systemerne fx, at det bliver synligt i Driftweb, hvor der foregår privat 

bekæmpelse. 

Vi vil deltage i erfa-møder, som omhandler brugen af vores systemer, så vi er opdaterede på de nye 

muligheder, som systemerne tilbyder. 

 Dialog- og udviklingsmøder samt erfamøder 

Sønderborg Kommunes rottefængere og ansvarlige leder samt forvaltningens myndighedsansvarlige 

medarbejdere mødes 4 gange årligt til dialog- og udviklingsmøder for at effektivisere indsatsen mod 

forekomsten af rotter.  
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Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning afholder dialogmøder hvert kvartal, hvor relevante emner 

omkring rottebekæmpelse i og omkring kloakker drøftes.  

Vi vil deltage aktivt i regionale og landsdækkende erfamøder på rotteområdet.  

Skraldespande 

Rotter opholder sig ofte i nærheden af skraldespande, hvor de finder mad og drikke i affaldet.  

Udformning og placering af skraldespande drøftes med Projekt og Anlæg. 

Hønsehold og fuglefordring  

Rotter ses tit i forbindelse med fjerkræhold. Det skyldes ofte forkert opbevaring af foder, uhensigtsmæssig 

fodring samt hønsegårde og –huse, der ikke er rottesikrede. 

Vi vil opdatere kommunens Forskrift for fjerkræ og fuglehold, 

så det indeholder krav om rottesikring af hønsegårde og 

hønsehuse. 

Vi vil løbende informere og vejlede og borgerne om rottesikring 

i forbindelsen med hønsehold. 

Vi vil inddrage byggemarkederne i at informere om rottesikring 

af bl.a. hønsegårde. 

Mange borgere fodrer fugle i haven. Overfyldte foderbrætter og 

fuglefoder på jorden tiltrækker rotterne. 

Vi vil informere og vejlede og borgerne om risikoen for rottetilhold ved fuglefodring. 

Kolonihaver 

Kolonihaver kan fungere som hotel og spisekammer for rotterne. Der dyrkes og opbevares grøntsager, som 

rotterne kan spise. Huse og skure er tit uden fundament, hvilket gør det let for rotterne at finde bolig. 

Vi vil informere kolonihaveejere om rottesikring af deres bygninger og rottesikker opbevaring af deres 

afgrøder.  

Vildtfoderpladser 

Vildtfoderpladser, hvor foderet ligger frit fremme tiltrækker rotter. Sønderborg Kommune arbejder sammen 

med lokale jægere og Jægerforbundet om at etablere rottesikrede foderpladser.  

Vi vil kortlægge vildtfoderpladserne i kommunen. Informationerne skal opdateres efterhånden som pladserne 

flyttes. 

Vi vil fortsætte samarbejdet med lokale jægere og informere om, hvordan man kan etablere rottesikrede 

foderpladser 
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Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse 

Sønderborg Forsyning foretager kloakrottebekæmpelsen i det offentlige kloaknet. Det er kun Sønderborg 

Forsyning, som må montere kloakfælder eller rottespærrer i det offentlige kloaknet. 

Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har udarbejdet 

en spildevandsplan for 2016 - 2021. 

Ud fra spildevandplanen har Sønderborg Forsyning, i samarbejde 

med Sønderborg Kommune, planlagt kloakseparering, renovering 

af kloaknettet, strømpeforing og nyanlæg af kloakledninger.  

Før disse arbejder påbegyndes, bekæmper Sønderborg Forsyning 

forekomsten af rotter i de eksisterende kloakledninger. Sønderborg 

Forsyning bruger bl.a. en fælde, der samtidig fungerer som 

rottespærre. Derudover bruger Sønderborg Forsyning de metoder, 

som de skønner er mest hensigtsmæssige og som er praktisk 

mulige i den givne situation.  

Privat bekæmpelse 

Sønderborg Kommune tillader privat bekæmpelse for rottebekæmpere med både R1- og R2-autorisation i 

hele kommunen. Rottebekæmperne skal være registrerede i Miljøstyrelsens autorisationssystem MAB.  

En R1-autoriseret person har lov til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt etablering 

af sikringsordninger.  

En R2-autoriseret person har lov til at foretage bekæmpelse af rotter på egen ejendom.  

R1 og R2-bekæmpere skal overholde alle Miljøstyrelsens vejledninger, bekendtgørelser og forskrifter for 

rottebekæmpelse og bekæmpelse med gift.  

Den private bekæmpelse skal følge den kommunale handlingsplan. 

Sønderborg Kommune kan til enhver tid overtage bekæmpelsen af rotter, hvis den bekæmpelse, der finder 

sted, vurderes utilstrækkelig. 

Udgifter til privat bekæmpelse sker for grundejerens egen regning. 

Tilsyn med privat bekæmpelse 

Tilsynet med privat bekæmpelse er beskrevet i ”Nye tiltag i 2022 – 2024 …” 

Vi vil føre tilsyn med 10 sager med private bekæmpere årligt. 

Sikringsordninger 
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Firmaer, der udøver R1-autoriseret rottebekæmpelse må indgå sikringsordninger. Ved indgåelse af en 

sikringsordning skal der udarbejdes en bygningsgennemgang, som skal gentages minimum hvert tredje år. 

Bygningsgennemgangen skal på forlangende sendes til kommunen.  

Udgifter til en sikringsordning sker for grundejerens egen regning. 

Tilsyn med sikringsordninger 

Tilsynet med sikringsordningerne er beskrevet i ” Nye tiltag i 2022 – 2024 …” 

Tilsynet gennemføres dels ved det årlige tilsyn på de tilsynspligtige ejendomme og ved 10 % af 

sikringsordningerne ved de ikke tilsynspligtige ejendomme. 

Lovgrundlag 

Sønderborg Kommune er forpligtet til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. Hjemlen findes i følgende 

love og bekendtgørelser: 

 Rottebekendtgørelsen nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 

 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 

 Kemikalieloven 

 Miljøbeskyttelsesloven 

 Dyreværnsloven 
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Oversigt over tiltag i 2022 - 2024 

Emne Tiltag 2022 2023 2024 Udfører 

Giftfri bekæmpelse af rotter 

  

Vi vil holde fokus på grundejerens pligt til at rottesikre sin 
ejendom. Et stærkt samarbejde mellem bekæmperne og 
myndigheden skal sikre, at sagerne ikke trækker unødigt i 
langdrag. 

x x x Alle 

Vi vil følge med i udviklingen af fælder og bruge dem, der 
giver mest mening i de aktuelle situationer. 

x x x Bekæmpere 

Vi vil undersøge forholdene ved brug af rottehunde og 
skydevåben med natsigte, og iværksætte hvis det er 
nødvendigt. 

x   Bekæmpere 

Vi støtter op om det landsdækkende arbejde med at få 
lovliggjort kulilte som bekæmpelsesmiddel. 

x x x Myndighed 

Gentagne anmeldelser 

  
Vi vil nedbringe antallet af ejendomme med 4 eller flere 
gentagne anmeldelser med 20%. 

x x x Alle 

Tilsyn med sikringsordninger og privat bekæmpelse 

  

Vi vil føre tilsyn med sikringsordningerne, når vi laver tilsyn 
på de tilsynspligtige ejendomme. 

x x x Alle 

Vi vil føre tilsyn med 10 % af sikringsordningerne ved de ikke 
tilsynspligtige ejendomme – cirka 26 ejendomme om året. 

x x x Alle 

Vi vil føre tilsyn med 10 sager med private bekæmpere 
årligt. 

x x x Myndighed 

Tilsynspligtige ejendomme §8 

  
Vi prioriterer at opdatere listen med tilsynspligtige 
ejendomme, så der kun føres tilsyn på relevante 
ejendomme. 

x x x Myndighed 

Brugerundersøgelser 

  

Vi vil bruge resultaterne af brugerundersøgelserne til at 
forbedre informationerne til borgerne og dialogen mellem 
rottefængerne, myndighedsansvarlige og borgerne. 

x x x Myndighed 

Vi vil overveje, om der skal laves en ny brugerundersøgelse 
inden den nye handlingsplan for 2025 til og med 2027 skal 
laves. 

  x Myndighed 

Information  

  

Vi vil orientere borgerne om, at de har pligt til at anmelde 
rotter samt andre rotterelaterede emner. 

x x x Myndighed 

Vi vil revidere det eksisterende informationsmateriale. x   Myndighed 

Vi vil lave information om rottesikring af vildtfoderpladser. x   Myndighed 
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Emne Tiltag 2022 2023 2024 Udfører 

It-redskaber 

  

Vi vil holde vores systemer opdaterede og tilkøbe de 
funktionaliteter, som understøtter en effektiv bekæmpelse 
og sagsbehandling. 

x x x Alle 

Vi vil give input til forbedringer af systemerne fx, at det 
bliver synligt i Driftweb, hvor der foregår privat 
bekæmpelse. 

x x x Alle 

Vi vil deltage i erfa-møder, som omhandler brugen af vores 
systemer, så vi er opdaterede på de nye muligheder, som 
systemerne tilbyder. 

x x x Alle 

Dialog- og udviklingsmøder samt erfamøder 

  
Vi vil afholde dialogmøder med Sønderborg Forsyning hvert 
kvartal 

x x x Myndighed 

 
Vi vil deltage aktivt i regionale og landsdækkende erfamøder 
på rotteområdet. 

x x x Alle 

Skraldespande  

  
Vi vil gå i dialog med Projekt og Anlæg om udformning og 
placering af skraldespande. 

x x x Alle 

Hønsehold og fuglefordring  

  

Vi vil opdatere kommunens Forskrift for fjerkræ og 
fuglehold, så det indeholder krav om rottesikring af 
hønsegårde og hønsehuse. 

x   Myndighed 

Vi vil løbende informere og vejlede og borgerne om 
rottesikring i forbindelsen med hønsehold. 

x x x Alle 

Vi vil informere og vejlede og borgerne om risikoen for 
rottetilhold ved fuglefodring. 

x x x Alle 

Vi vil inddrage byggemarkederne i at informere om 
rottesikring af bl.a. hønsegårde. 

x   Myndighed 

Kolonihaver 

  
Vi vil informere kolonihaveejere om rottesikring af deres 
bygninger og rottesikker opbevaring af deres afgrøder. 

x x x Alle 

Vildtfoderpladser 

  

Vi vil kortlægge vildtfoderpladserne i kommunen. x   Myndighed 

Vi vil fortsætte samarbejdet med lokale jægere og 
informere om, hvordan man kan etablere rottesikrede 
foderpladser 

x x x Myndighed 
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