
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en beskrivelse af hvordan bekæmpelsesfirmaer 
og R2 autoriserede personer inddaterer rotteanmeldelser, rottebekæmpelser og også hvordan 
Bekæmpelses firmaer registrerer sikringsordninger via bekæmperwebsitet. 
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Introduktion 
Følgende vejledning forklarer hvordan rottebekæmpelsesfirmaer/R2-autoriserede indberetter 
Rotteanmeldelser og oplysninger om bekæmpelse (bilag 6). 
 
Vejledningen er ment som en hjælp til den ikke-tekniske bruger og er ikke en support til 
eksempelvis tredjeparter, som ønsker at integrere med Rottedatabasens webservice. Disse 
henvises i stedet til det supportmateriale, der decideret findes herom på Danmarks Miljøportals 
Help Center. 
 
Formålet med vejledningen er at forklare potentielle brugere, hvordan de kan finde frem til den 
ønskede funktionalitet, hvordan brugerfladen skal forstås, og hvilke ting de skal være 
opmærksomme på i forbindelse med brugen af systemet. 
 
 

Data er beskyttet og opbevares hos Danmarks Miljøportal 
Brugeren indleverer data til den fællesoffentlige rottedatabase ”Rottereden” via 
Bekæmperwebsitet. Bekæmperwebsitet viser samtidig brugeren, de data som ligger tilgængelige 
for brugeren nede i databasen. 
Kommuner kan få vist data i Rottehullet som de private bekæmpere har registreret via 
Bekæmperwebsitet. Oplysningerne fra den kommunale rottebekæmpelse (bilag 6) registreres også 
i Rottereden. Kommunen bruger oplysningerne i databasen til at skabe overblik og føre tilsyn med 
bekæmpelsen. 
”Rottehullet” modsvarer Bekæmperwebsitet og er en basal brugergrænseflade, som 
myndighederne kan benytte, hvis ikke de har deres egne systemer, der kan integrere til 
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Rottereden. 
Alle systemer skal igennem Danmarks Miljøportals Brugerstyring, som sikrer at kun de relevante 
parter kan se og udtrække data. Brugerstyring benytter værktøj fra NemID til brug for sikring af 
firmaers data. 
 

 

 

Adgang for Bekæmpelsesfirmaer 

Adgang til bekæmperwebsitet via medarbejdersignatur 
Private bekæmpelsesfirmaer kan få adgang til bekæmperwebsitet via deres NemID 
medarbejdersignatur. For at få adgang, er det nødvendigt, at medarbejderen har en 
medarbejdersignatur tilknyttet sit firma. Den kan fås via Nets hjemmeside. Rotteløsningen 
benytter medarbejdersignaturen sammen med registreringen af firmaet i Rottedatabasen til at 
give brugeren tilladelse til at komme ind i Bekæmperwebsitet. 
 
Når du skal logge ind skal du benytte dette link: https://bekaemper.miljoeportal.dk/ 
Du vil blive mødt med dette billede: 

http://www.nets.eu/dk-da/produkter/sikkerhed/medarbejdersignatur/Pages/default.aspx
http://www.nets.eu/dk-da/produkter/sikkerhed/medarbejdersignatur/Pages/default.aspx
https://bekaemper.miljoeportal.dk/
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Her skal du vælge NemLog-In i dropdown/pilned menuen, hvorefter NemLog-in 
åbner. 
Her skal du logge på med din medarbejdersignatur for virksomheden. 

 
Du har mulighed for på en PC eller bærbar at benytte nøglefil, men dette understøttes dog ikke 
til telefoner fra NemIDs side. Du kan derfor kun benytte nøglekort eller nøgleapp. 

 
 

Adgang til bekæmperwebsitet via brugernavn og adgangskode 
Enkelte firmaer ønsker måske ikke at give adgang til bekæmperwebsitet via en 
medarbejdersignatur. Disse firmaer kan indgå aftale med Danmarks Miljøportal om 
brugeradministration gratis. Firmaer som ønsker denne mulighed, for at logge på via brugernavn 
og kode, kan kontakte Danmarks Miljøportals Support for mere information og hvilke krav der 
stilles til eks. koder og support af medarbejderne. 
 

Log på websitet ved at benytte dette link: https://bekaemper.miljoeportal.dk 
 
Vælg ”Anden organisation” som login metode og klik ”Fortsæt” 

https://support.miljoeportal.dk/
https://bekaemper.miljoeportal.dk/
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Indtast udleverede Brugernavn og Adgangskode og klik ”Log ind”. 

 
Du vil nu komme frem til bekæmperwebsitet. 
(Hvis der ikke er indleveret bekæmpelser før på dit CVR, vil siden fremkomme uden nuværende 
bekæmpelser). 
 
 

Hvis dit firma ikke er registreret i Rottedatabasen med jeres CVR nummer, opnår du ikke 
login og så skal I kontakte Miljøstyrelsen og få oprettet firmaet. Send en mail til 
rotter@mst.dk og skriv ”Firmaoprettelse i rottedatabasen” i emnefeltet. Mailen skal 
indeholde oplysninger om CVR, komplette firmanavn, firmaadresse, navn på 
kontaktperson samt e-mailadresse og telefonnummer på kontaktpersonen. 

 

Når firmaet er oprettet vil I kunne logge ind. 

 

 

Du skal have internetforbindelse for at kunne benytte bekæmperwebsitet. 

 

Bekæmperwebsitet er bygget op meget simpelt og der er meget få navigationer til 
rådighed fra starten i brugergrænsefladen. 

mailto:rotter@mst.dk
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Adgang for R2-autoriserede 
Som R2-autoriseret skal du logge på via din virksomheds NemID som er tilknyttet din virksomheds 
CVR. Din R2-autorisation er personlig og kan ikke overdrages til en anden medarbejder i 
virksomheden. Og det er alene den R2- autoriserede, som har lov at bekæmpe Rotter på egen 
erhvervsejendom. For mere information herom – kontakt Miljøstyrelsen på rotter@mst.dk 
 

Log på websitet ved at benytte dette link: https://bekaemper.miljoeportal.dk. Vælg muligheden 
for at logge på med NemID som herunder vist: 
 

 
 

Du vil herefter få lov at benytte nøglefil eller dit nøglekort tilknyttet virksomheden til at logge ind 
med. 
 

mailto:rotter@mst.dk
https://bekaemper.miljoeportal.dk/
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Vær dog opmærksom på at NemID ikke understøtter nøglefil på telefoner, så adgang til 
sitet via telefon kan kun ske med nøglekort/nemID-nøgleapp. 

 
 

Hvis det er første gang du logger på bekæmperwebsitet, vil du blive bedt om at angive dit 
autorisationsnummer, som du har fået udleveret efter endt kursus hos Miljøstyrelsen. 
Ved fremtidige logind vil dit autorisationsnummer være tilknyttet den specifikke virksomheds 
NemIDs CVR nummer, som du har angivet ved første logind. 
 
 

Du skal have autorisation gennem Miljøstyrelsen for at få adgang til websitet. Du skal have 
internetforbindelse for at kunne benytte websitet. 

Bekæmperwebsitet er bygget op meget simpelt og der er meget få navigationer til rådighed 
fra starten i brugergrænsefladen. 

 
 

Generelt om oversigten i brugergrænsefladen 
Øverst til højre er der en menubjælke. 

 

1) Den første funktion her er ”Sikringsordninger”. Ved klik her, sendes du til siden vedr. data 
om sikringsordninger. OBS dette ser du ikke som R2-autoriseret. 

2) Til højre herfor ses en ”Hjælp”-knap. Den navigerer til Danmarks Miljøportals HelpCenter, 
hvor du kan skrive ind til supporten eller fremsøge vejledningsmateriale. 

3) Du vil kunne se det brugernavn, som du er logget ind med. Du kan klikke på brugernavnet og 
tilføje din Profil nogle oplysninger, bl.a. email. Du har mulighed for at få påmindelser på email 



 

Vejledning til bekæmpelseswebsitet for bekæmpelsesfirmaer og R2- autoriserede  

Revideret Januar 2022 

8 
 

under denne funktion. 

4) Du kan logge af systemet ved klik på ”Log af”. 

 

 

Under ”Dine bekæmpelser” i midten af billedet, har du følgende handlinger ude til højre:  

1) Du kan tilføje ny bekæmpelse ved klik på den blå knap ”Ny bekæmpelse”. Formularen til 
bekæmpelsen vil komme frem på skærmen. 

2) Du kan eksportere din fremsøgte liste med enten anmeldelser eller sikringsordninger ved at 
trykke på ”Excel” funktion.  

 

 

3) Du kan få overblik over dine igangværende bekæmpelser i midten af skærmbilledet. Du kan 
herunder sortere stigende og faldende på adresser og datoer ved klik på de forskellige 
kolonneoverskrifter og deres pile. 

 

 

4) Hvis du ønsker at åbne en bestemt anmeldelse, kan du klikke på selve adressen eller ved at 
klikke ”Fortsæt arbejdet” eller ”Rediger” på en lukket anmeldelse. 

 

 

Under ”Søg på adresse” har du følgende handlinger:  

1) Du kan søge i venstre side under ”Søg på adresse” på en adresse, for at finde data som ligger 
herpå fra dine tidligere bekæmpelser. Indtast en adresse for at fremsøge bekæmpelser 
registreret på adressen. 

2) Du kan filtrere dine anmeldelser ved at indsætte et datointerval i venstre side af skærmen 
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under ”Vis Datoer”.  

 
 

Opret en anmeldelse og angiv bekæmpelsen 
 

Oplysningerne i bekæmpelsesformularen modsvarer rottebekendtgørelsens bilag 6. 
 
 

Klik på knappen ”Ny bekæmpelse”. Din formular vil nu åbne og du kan begynde at udfylde detaljer 
om bekæmpelsen.  

 

Dit bekæmpelsesarbejde  

1) Datoen for anmeldelsen vil som udgangspunkt være udfyldt med dags dato. Det er ikke muligt 
at angive dato tilbage i tid. 

 

 

Stedinformationer 

1) Angiv adressen som anmeldelsen og bekæmpelsen vedrører. Når du skriver adressen vil 
systemet foreslå adresser fra Danmarks Adresse Register(DAWA). Du kan nu klikke på et af 
forslagene. 
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Efter den fundne adresse åbnes et kort under adressefeltet. Adgangsadressen er markeret med 

et hus  og rotteproblemet er markeret med en grøn rotte .   

Du kan flytte på den grønne rotte og angive hvor rotteproblemet er, hvis det er forskelligt fra 
adgangsadressen. 

 

 

 

 

2) Vælg en Ejendomstype fra Drop down menuen. 

 

 

 

Ansvarskontekst og Observationer 

Du skal nu angive nogle oplysninger om dig, som bekæmper og oplysninger om bekæmpelsen. 
Herunder er vist anden del af formularen. 
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1) Ansvarskonteksten vil være udfyldt med dit brugernavn, hvis systemet kender det, hvis ikke, 
skriver du dit navn her og angiver dit autorisationsnummer i det andet felt ved siden af. 

2) Dernæst udfylder du ”Observationer”. Angiv hvilket dyr du observerede. 

Hvis rotter er observeret, så angiv hvordan de er observeret ved at vælge mellem, ”levende”, 
”døde”, eller ”spor efter rotter”. 

3) Angiv om rotterne er observeret ”indendørs” eller ”udendørs”. 

4) Angiv årsagen til rotteforekomsten, her kan du vælge i en Dropdown menu. Du kan klikke på 
flere valg og tilføje dem, hvis flere muligheder er relevante. 

 

 

Bekæmpelse og opfølgning 

Hvis du valgte ”Rotte” som observeret dyr, vil denne sektion åbne. Du skal nu angive oplysninger 
om bekæmpelsen. Herunder er vist tredje del af formularen. 
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1) Hvis du er et bekæmpelsesfirma skal du angive oplysninger om ”Røgprøve foretaget” og 
”Årsag til at der ikke blev foretaget røgprøve”. Hvis du er R2 autoriseret, skal du gå videre 
til næste punkt. 

 

2) ”Bekæmpelse med gift”. Du skal her angive oplysninger om eventuel giftudlægning. Når du 

klikker på knappen   vil flere felter vise sig. Du skal angive dato for 
giftudlægning, hvilken gift/aktivstof du har benyttet, hvilken type af gift du har benyttet, 
samt hvor stor mængde gift der er lagt ud. Du skal altid opgive hvis du lægger ny gift ud. Du 

kan godt tilføje flere giftudlægninger ved knappen   som kommer 
frem under første giftudlægning. 

 

3) ”Anden type bekæmpelse”. Du kan her angive hvis du bekæmper med andre midler end gift. 
Eksempelvis, fælder. 

 

 

4) ”Opfølgende besøg”. Du skal registrere når du følger op på bekæmpelsen og kigger til fælder, 
udlægger gift eller gør dig nye observationer. Reglerne herfor står i bekendtgørelsen. 
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Yderligere information  

Du kan nu angive supplerende oplysninger til din bekæmpelse. Herunder er vist fjerde og sidste 
del af formularen. 
 

 
 

1) Hvis du er R1 autoriseret, skal du angive om ejer, lejer eller repræsentant er informeret om 
giftudlægning. Hvis du er R2 autoriseret, skal du gå videre til næste punkt. 

2) ”Kommentar”. Du kan knytte kommentarer til din bekæmpelse og de opfølgende besøg du 
foretager. Dette felt er en hjælp til, hvis du har med kompliceret bekæmpelse at gøre. Det 
kan hjælpe i bekæmpelsen at beskrive hvor fælder eller depoter med gift er placeret. 

3) ”Filer”. Du kan knytte dokumenter eller billedfiler til din bekæmpelse via knappen . 
Dette er igen en hjælp, hvis du for eksempel har billeder af spor efter rotter eller vil 
dokumentere hvor en fælde står eller hvor rotten måske er kommet ind i bygningsværker. 

 

Ikke alle filtyper tillades. Dog tillades PDF, word, regneark, PNG og JPEG filer. Vær 
opmærksom på at denne funktion først er tilgængelig, når du har gemt anmeldelsen 
første gang. 

 
 

4) Hvis du er færdig med bekæmpelsen (rotterne er effektivt bekæmpet og rotteaktiviteten 

ophørt), så vælg . 

5) Hvis du stadig bekæmper rotter, så vælg . 
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6) Har du lavet fejl i dine indtastninger siden du åbnede formularen, vælg da . 

7) Hvis du gerne vil gemme dine oplysninger, men ønsker at formularen stadig er åben på din 

computer eller telefon eller tablet, vælg da . 

 

Vær opmærksom på at systemet kun er åbent 1 time efter sidste indtastning, så husk at 
gemme dine data. 

 
 

Se din bekæmpelse på oversigten 
 
Når du har oprettet og gemt en adresse med bekæmpelse, kan du se den i oversigten som vist 
herunder.  
 

 
 
 

Datoer og advarsler i systemet 
Du skal være opmærksom på at systemet er lavet med henblik på at understøtte god praksis og 
lovgivning på området for rottebekæmpelse. 
Det vil sige, der er nogle funktioner i systemet, som hjælper dig til at handle korrekt. 
 

Farveskift 
Kolonnen ”Seneste bekæmpelse” viser hvor lang tid, der er gået siden, der sidst er blevet 
registeret bekæmpelse på adressen. Her skal man være opmærksom på at systemet understøtter 
at advare imod længere tid end 35 dage fra sidste angivne bekæmpelse se billede herunder: 
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(Bemærk at det viste eksempel er konstrueret.) 
 
Som en del af Kommunens tilsynspligt kan de også få adviseringer om hvis din rottebekæmpelse 
er gået over de 35 dage samt andre notifikationer, som understøtter deres tilsyn med korrekt 
bekæmpelsespraksis. 
 

Opfølgningsdatoer 
 
Systemet vil sætte en default opfølgningsdato på en anmeldelse til at være 7 dage efter 
anmeldelsesdatoen. Du kan dog godt fjerne eller tilføje andre opfølgningsdatoer inde på en 
anmeldelse. 
Derefter kan du vælge at få påmindelser nogle dage i forvejen for din opfølgningsdato. 

 

 

1) Gå op i højre hjørne og klik på din profil eller dit navn 

 

2) Angiv din email og det antal dage før en opfølgningsdato du ønsker at få påmindelse, klik 
herefter ”Gem & Luk”. 
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Du skal være opmærksom på at du kun kan angive fra 6 dage og ned. 

Danmarks Miljøportal forbeholder sig retten til at slette emailadresser som ikke bliver 
benyttet af systemet efter et år. Du skal også vide, at du selv er ansvarlig for at 

vedligeholde den e-mailadresse, som systemet vil sende til. 

 

Fødevarevirksomheder 
Der er lavet en hjælp til alle bekæmpelsesfirmaer i forbindelse med registeringen af 
Stedinformationer og om en adresse er registeret som tilhørende en fødevarevirksomhed. 
 
Ved tastning af adressen, tjekker systemet at adressen er gældende og der tjekkes om adressen 
er angivet hos Fødevarestyrelsens register over smiley-ordninger. Såfremt adressen er smiley-
registeret, kommer der en lyseblå hjælpetekst frem: ”Der er på denne adresse registeret en 
fødevarevirksomhed omfattet af smiley-ordningen.” 
Du kan nu nemt angive ejendomstypen ”Fødevarevirksomhed” i næste felt. 

 
 

Gifte og styrke 
Du skal være opmærksom på, at hvis du bekæmper med gift, så vil systemet afkræve, at du 
angiver hvilken gift der benyttes, hvilken type samt den udlagte mængde i kilo. 
I giftfeltet vil systemet hjælpe dig ved at advare hvis du starter med en stærk gift i din 
bekæmpelse eller hvis du angiver en meget stor mængde. 

 

 

Hjemtagning af Gift 
Du kan hjemtage gift, som ikke er spist fra fælder og depoter ved afslutningen af bekæmpelsen. 
Såfremt der er registeret giftudlægning på bekæmpelsen, vil et felt komme til syne ved 
afslutning af bekæmpelsen. Du kan heri angive den estimerede mængde som hjemtages. Efter 
dette kan du gemme registreringen. 
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Opret og redigér sikringsordninger 
Hvis du ønsker at se dine sikringsordinger skal du klikke på ”Sikringsordninger” øverst til højre i 
topbjælken 

 

 

OBS! Sikringsordninger er kun for R1-autoriserede bekæmpere 

 

Nedenfor er vist hvordan siden med ”Dine sikringsordninger” ser ud: 
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På midten ses en liste med sikringsordninger der er registreret med dit cvr nummer. Herfra har du 
følgende muligheder:  

 

1) Sortér listen med adresser ved at filtrere efter startbogstav, efter startdato eller efter 
opsigelsesdato.  

 

 

2) Søg efter adresse ved at indtaste en adresse 
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3) Søg efter sikringsordninger ved at filtrere efter startdato eller ved at filtrere efter 
opsigelsesdato 

 

4) Opret ”Ny sikringsordning” og Eksportér dine fremsøgte sikringsordninger via ”Excel” 
knappen.  

For at gå tilbage til rotteanmeldelserne skal du trykke på ”Rotteanmeldelser”. 

 

5) Ved at klikke på en sikringsordning i listen, åbnes denne, og du kan se de indtastede oplysninger 
vedrørende den pågældende sikringsordning. 

 

Opret ny sikringsordning 

For at registrere en ny sikringsordning skal du på fremsøgningssiden klikke på  som 
vist ovenfor. Du åbner nu ”Jeres sikringsordninger”. Du skal nu indtast de relevante oplysninger 
i skemaet.  
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Bemærk at felterne ”startdato”, ”adresse” og ”ejendomstype” er påkrævede. 

 

1) ”Fortryd ændringer” hvis du fortryder og vil lukke skemaet. 

2) ”Gem & Ny” hvis du vil gemme denne sikringsordning og med det samme åbne en ny tom 
formular for at oprette endnu en ny sikringsordning. 

3) ”Gem og luk” hvis du vil gemme dine ændringer og oprette sikringsordningen med de 
indtastede oplysninger. 

 

Sikringsordninger på flere adresser  

Du kan oprette sikringsordning for flere adresser.  

1) Du skal klikke på boksen ud for ”Klik her for at oprette flere adresser samtidigt”   

2) Herefter skal du vælge ”Find adresser”. 

 

Her kan du nu fremsøge og vælge flere adresser: 



 

Vejledning til bekæmpelseswebsitet for bekæmpelsesfirmaer og R2- autoriserede  

Revideret Januar 2022 

21 
 

 

 

3) Indtast kommune, vejnavn og evt. husnummer, klik ”Søg” og vælg de ønskede adresser i 
resultatlisen. Klik herefter ”Indsæt”. 

 

Når du har gemt din sikringsordning, kan du nu fremsøge denne i systemet.  

  

 

Redigér sikringsordning 

Fremsøg den sikringsordning du ønsker at redigere og åbn den ved at vælge den i listen. Herefter 
kan du redigere i felterne, som vist i afsnittet under ”Opret ny sikringsordning”. Gem dine 
ændringer. 
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Kontakt Danmarks Miljøportal 
 

Vejledninger og korte introduktionsvideoer: 

 
Danmarks Miljøportals Help Center 

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal 

 
 

Du kan Sende en e-mail 
 

Du kan besøge Danmarks Miljøportals hjemmeside 
 
 
 
 

Kontakt Miljøstyrelsen 

 
For spørgsmål til bekendtgørelser, autorisationer og andet fagligt, kontakt da Miljøstyrelsen:  

 
rotter@MST.dk 

https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da
https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/requests/new
http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx
http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx
mailto:rotter@MST.dk

