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Introduktion 

Følgende vejledning forklarer brugen af Rottehullet, som er den hjemmeside, hvor brugere 

manuelt kan indtaste Indberetninger, Rotteanmeldelser, Tilsynspligtige ejendomme, 

Sikringsordninger og meget andet. Vejledningen er ment som hjælp til den ikke-tekniske 

bruger og er ikke en support til f.eks. tredjeparter, som ønsker at integrere med 

Rottedatabasens webservice. Disse henvises i stedet til det supportmateriale, der dedikeret 

findes herom.  

Vejledningen er heller ikke en oplæring i, hvordan man foretager rotteanmeldelser eller, 

hvilke forventninger der er til kvaliteten af det arbejde, der foretages på rotteområdet. 

 

Hovedformålet med vejledningen er at forklare potentielle brugere, hvordan de kan finde 

frem til ønsket funktionalitet, hvordan brugerfladen skal forstås, og hvilke ting de skal 

være varsomme omkring i forbindelse med brugen af systemet. 

Spørgsmål af mere rottefaglig natur er ikke fokus for dette dokument. Dokumentet vil være 

opdelt i 4 hovedområder: 

 

Login og roller: Hvordan du logger ind, og hvorfor du muligvis ser noget andet, end det du 

forventer. 

Navigering: Hvordan du finder rundt i værktøjet og beskrivelse af almindelige knapper og 

funktioner. 

Data: Beskrivelse af de funktionaliteter, som generelt vil blive brugt af kommunebrugere. 

Administration: Beskrivelse af de funktionaliteter, som bruges af Miljøstyrelsen til at 

opsætte forskellige data på sitet. 
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Login og roller 

For at logge ind på Rottehullet er det nødvendigt at du har en forbindelse oprettet med 

Danmarks Miljøportals brugerstyring. Kommunen kan selv have føderation med 

Miljøportalens Brugerstyring og du vil derfor kunne tilgå systemet med rolle indenfor Rotter 

via kommunens eget IT eller lokale brugeradministrator. Enkelte kommuner benytter 

stadig Brugernavn og adgangskode, men dette vil blive udfaset i løbet af 2023. 

 

Den første side, du vil støde på, er login-siden. Denne vil se ud som nedenfor vist. Hvis din 

organisation har føderation/single Sign on, kan du finde din organisation i listen. 
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Husk at bruge både korrekte store og små bogstaver i brugernavn og adgangskode. Hvis du 

ikke kan logge ind, bedes du kontakte din kommunes IT-administrator. 

 

Når du logger ind, vil du have et sæt roller af systemet, såfremt du har fået disse tildelt 

brugeren, du logger ind med. Disse roller er med til at bestemme præcist hvilke sider og 

hvilken data på rottehullet, som du har adgang til. De roller der eksisterer, som du kan 

blive givet afhængigt af hvad du forventes at skulle bruge sitet til, kan du finde på vores 

Help Center i sektionen ”Brugeradministration” og derefter i artiklen ”Roller: Rotter”.  

 

Når du er logget ind på sitet, vil du få vist en række sider i administrationsmenuen. Hvis du 

ikke får vist alle de sider, du forventer, kan det være, at du ikke har fået den rigtige rolle 

tildelt. Roller kan også begrænse, de data du kan se, så hvis du f.eks. ikke kan hente data 

ud for andre kommuner end din egen, skyldes det højst sandsynligt begrænsninger ift. dine 

roller. Kontakt din systemadministrator, hvis du ønsker andre roller tildelt. 

 

Hvis du er usikker på hvilke roller du har fået tildelt kan du navigere videre til 

følgende site: https://rottehullet.miljoeportal.dk/ClaimApp. Ved at logge ind her 

vil du blive vist alle de roller du har.  

 

  

https://rottehullet.miljoeportal.dk/ClaimApp.aspx
https://rottehullet.miljoeportal.dk/ClaimApp.aspx
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Navigering 

Menu 

Når du er logget ind, vil du i toppen af Rottehullet se en række forskellige knapper og 

informationer. De vil blive beskrevet i dette afsnit.  

 

Hovedmenu: Denne indeholder to muligheder: Administration og Data. Hvis du er 

kommunebruger vil du kun kunne se det hovedmenupunkt, der hedder Data.  

 

 

Undermenu: Denne indeholder en lang række forskellige menupunkter. Hvert menupunkt 

berører funktionaliteter, som vil blive forklaret i detaljer i kapitlerne Data og 

Administration. 

 

 

Velkommen: Her kan du se brugernavnet for den bruger som du er logget ind med. Når du 

kontakter support eller din IT-administrator med problemer så er det typisk en god ide at 

fortælle hvad dit brugernavn er. 

 

 

 

Log af: Tryk på denne knap når du skal logge af. Det er vigtigt at logge af sitet, når du er 

færdig, så andre brugere ikke fejlagtigt kommer til at bruge sitet i dit navn. 
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Listesider 

Når du trykker på en undermenu knap, så vil du blive ledt videre til specifikke sider. Disse 

sider benytter ofte funktionaliteter, der er meget ens. Så i stedet for at forklare fælles 

funktionaliteter igen og igen i de kommende kapitler, så vil vi forklare dem samlet her. 

 

Opret: For at oprette en ny post på den side du kigger på, så tryk på denne knap. 

 

 

Åbn: Du skal markere den post i listen du vil åbne, før denne knap aktiveres. Posten er 

markeret, når den er mørkegrå i forhold til øvrige poster. Du kan også dobbeltklikke med 

musen på en post i listen for at åbne den. 

 

 

 

Slet: Du skal her markere den post i listen du ønsker at slette, før denne knap aktiveres. 
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Søg: Mange lister vil have tusindvis af poster, så hvis du vil finde nogle helt specifikke 

Poster, skal du bruge denne funktionalitet. 

 

 

Nulstil søgning: Du kan nulstille din seneste søgning ved at trykke på denne knap. 

Søgningen sættes så igen til listens standardkriterier. Typisk er disse, at der kun hentes 

poster fra din kommune og at der maksimalt hentes 2000 poster. 

 

 

Eksporter: Bruges hvis du gerne vil eksportere de poster, du har fremsøgt, til Excel. Den vil 

eksportere de eksakte poster, der er resultatet af din seneste søgning såvel som filtreret 

via ”Visning” filteret. 

 

 

Kolonnesortering: Du kan sortere kolonner ved at trykke på kolonneoverskriften. Tryk en 

ekstra gang for at skifte mellem stigende og faldende sortering.  

 

 

Visning: Der er to niveauer af ”filtre”. Ved søgning får du et sæt af poster ud. Ved brug af 

”Visning” drop-ned kan du sortere dette sæt endnu finere. De typiske muligheder for 

finfiltrering, der findes via ”Visning”, er per brugers myndighed (Min Myndighed), slettede 

poster, og ikke slettede. 

 

 

Under listen findes en række yderligere knapper og funktionaliteter. 

Side: For at sikre at websiderne ikke bliver for tunge, så deles resultaterne over flere 

sider. Du kan bladre mellem siderne ved brug af disse knapper. 
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Viser: Giver dig mere info om den side, du er bladret til. 

 

 

Søgedialoger 

Alle søgedialoger fungerer på helt samme måde, men vil dog have en række meget 

forskellige søgefiltre. I dette kapitel forklares de dele, der går igen for alle søgedialoger.  

Alle søgedialoger består af en topmenu med to knapper: En venstre side, der viser de filtre, 

man kan benytte, og en højre side, hvor de enkelte filtre kan konfigureres. 

 

For at et filter kan benyttes i forbindelse med en søgning, skal den først vælges. Det er kun 

”Maksimalt returnerede poster”, som altid i udgangspunktet er valgt med. Du kan vælge at 

inkludere så mange søgefiltre, som du ønsker. Når der er flere søgefiltre, så returneres kun 

de poster som opfylder ALLE kriterierne. Vælger du eksempelvis ”Kommune=Lejre” og 

”Dyr=Rotter”, så vil en søgning på Rotteanmeldelser kun returnere de poster som BÅDE 

kommer fra Lejre kommune, OG hvor der er fundet rotter. Alle søgekriterier er sorteret i 

listen efter emne, så brugere bedre kan danne sig overblik. 

 

 

Man kan i højre side se forklaring på, hvordan et tilføjet filter skal forstås.  

Ser vi f.eks. på 
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”Maksimalt returnerede poster” i eksemplet foroven, så er dette sat til 2000, hvilket 

betyder at, hvis der er flere end 2000, så er det kun de senest oprettede 2000, der er 

inkluderet. Der er nogle filtre, som tilbyder valg af flere muligheder som f.eks. ”Dyr” vist 

herunder.  

 

 

 

Når der er afkrydset flere søgebetingelser, skal man forstå logikken inden for det enkelte 

filter som ”eller”. Altså, hvis en rotteanmeldelse skal opfylde dette filter, for at blive 

returneret som en del af søgningen, SÅ skal det ENTEN have ”Dyr=Mus” ELLER 

”Dyr=Mosegris”.  

Så kort og godt: mellem filtre er der et ’OG’ og inden for enkelte muligheder i hvert enkelt 

filter, er et ’ELLER’. 

Når du er tilfreds med dine opsatte søgekriterier så tryk på ”Søg”. Når du i samme 

session igen åbner søgedialogen, vil den huske dine satte søgekriterier. 

 

Formularer 

Formularer er de dialoger, der åbnes, hvori data kan tilføjes og redigeres. Disse er meget 

forskellige, men der er dog et par enkelte fælles detaljer, vi kan fortælle om her. 
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Dette ikon kan du flytte musen henover, for at få flere informationer om det felt, ikonet 

står sammen med. 

 

Datofelter har til højre for dem en lille knap, der kan trykkes på, for at åbne en kalender. 

Denne kalender gør det nemmere at vælge en eksakt dato. 

 

 



 

 

12 Vejledning til Rotter for myndigheder 

Revideret September 2022 

 

Ejendom / Ejendom søgedialogen 

Der er mange typer af data, der er relateret til en ejendom. Derfor vil brugere ofte skulle 

vælge informationer for den ejendom vedkommende er ved at lave eksempelvis en 

rotteanmeldelse, sikringsordning eller tilsynsbesøg for. I stedet for manuelt at indtaste 

disse informationer, så tilbydes du at slå en ejendom op og få informationerne for 

ejendommen automatisk indsat i formularen. 

Nedenfor vises hvor søgedialogen åbnes fra, og hvor der kan søges efter adresser i den 

pågældende kommune. Søgningen i adresser og registrering af adresser er tilknyttet 

Danmarks Adressers Web API(DAWA) og findes adressen ikke i søgningen, bør du verificere 

hos DAWA om adressen er oprettet eller nedlagt. 

 

 

Lad os se hvordan søgedialog ser ud. 

Som det kan ses, er søgedialogen nem at bruge. Vælg kommunen du vil søge i, indsæt en 

del af et vejnavn og eventuelt et husnummer, så vil alle ejendomme, som opfylder disse 

kriterier indenfor din myndighed/kommune, blive listet nederst i dialogen. Dobbeltklik 

herefter på den ønskede ejendom, og dens data vil blive indsat i formularen. 

 

Lad os kigge på de data, der findes for ejendomme i formularen. 

 

De fleste af informationerne for ejendom giver sig selv, men der er dog et par felter der 

bør forklares nærmere.  
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Ejendomstype indsættes efter kendskab til dette. Ejendomstype er et påkrævet felt, som 

tilbyder 6 forskellige ejendomstyper, der vælges i drop down menuen.
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Afløbsforhold er oplysninger fra BBR, som systemet vil forsøge at loade efter indsendelse 

af formularen. Koordinater er sat til at være punktet for adgangsadressen ifølge BBR. 

Brugere kan ikke redigere disse felter. 

Koordinater for en ejendom bliver automatisk sat ind, når man benytter 

ejendomssøgedialogen. Det er ikke muligt selv at angive, da vi vil slå disse værdier op i 

DAWA. Kun adresser som findes i DAWA, vil blive godkendt i forbindelse med at gemme 

ejendomsoplysninger på anmeldelser, og ligeledes sikringsordninger. 

Smileyordning 

Smileyordning er et felt, som systemet pr. september 2021 er beriget med. Feltet vil 

tjekke om adressen er smileyregistreret hos registret ved Fødevarestyrelsen på tidspunktet 

for oprettelsen af anmeldelsen. For ældre anmeldelser kan du manuelt klikke og lave 

opslag i ”Nyt opslag”. Dermed kan du se om en anmeldelse nu er registeret på en 

fødevarevirksomhed. 

 

 

Data 

Hovedmenuen, der hedder data, indeholder en række forskellige informationer, som 

Miljøstyrelsen ønsker at få indleveret fra kommunerne i forbindelse med deres arbejde med 

rottebekæmpelse. Hver type af information forklares i følgende afsnit. 
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Rotteanmeldelser 

Den væsentligste information, der kan indleveres via Rottehullet er Rotteanmeldelser. 

Hvad er en Rotteanmeldelse? 

Mange kommuner har tidligere gjort opmærksom på, at der har været meget forskellige 

opfattelser af, hvad der lå i forståelsen af en anmeldelse. 

For at finde en fælles forståelse er en rotteanmeldelse siden marts 2018 blevet defineret 

således: ”Én anmeldelse er en åben eller lukket sag, der har tilknyttet en eller flere 

henvendelser om samme rotteforekomst/mistanke om rotter. Anmeldelsen skal lukkes 

senest 28 dage efter sidste bekæmpelsesbesøg.” Denne definition er blevet meddelt alle 

kommuner i marts 2018.  

Det følger af definitionen, at der på en anmeldelsessag godt kan være flere henvendelser 

om samme rotteforekomst, hvilket f.eks. kan forekomme i etagebyggerier, hvor der er 

samme adgangsadresse. Det vil derfor være den første anmeldelsessag, som sendes ind på 

adgangsadressen, som vil optræde i rottedatabasen. Samtidige sager om samme 

rotteforekomst kan ikke indsendes, da de falder uden for definitionen af en 

anmeldelsessag.  

Kommunerne skal derfor undgå, at der oprettes nye anmeldelser på adresser, hvor der 

allerede er en åben sag eller oprettes nye anmeldelser på adresser, hvor der er lukket en 

sag inden for de seneste 28 dage. Nye informationer overføres i stedet til den allerede 

åbne sag på adressen, eller den nyligt lukkede sag genåbnes med tilføjelse af de nye 

informationer. 

 

Listesiden 

Rotteanmeldelses-listen fungerer præcist som forklaret i afsnittet om listesider, men der er 

dog et par kolonner, der er værd at bide mærke i.  

 

Kolonnen “Bekæmpelsesansvarlig” viser, hvem der tager sig af bekæmpelsen. Dette kan 

både være kommunen, bekæmpelsesfirmaer og private bekæmpere.  

Bekæmpelsesfirmaer må absolut ikke logge ind som myndighed i Rottehullet.  
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(For bekæmpere findes et værktøj til indberetning af rottebekæmpelse og 

sikringsordninger: https://bekaemper.miljoeportal.dk) Varetager bekæmperne 

bekæmpelse for en kommune, bør deres login administreres af kommunen, på en sådan 

vis, at firmaet ikke kan føre et tilsyn med andre bekæmperes sikringsordninger. 

Kommunen kan se alle rotteanmeldelser, der foregår inden for deres egen kommunegrænse 

– også dem kommunen ikke selv er ansvarlig for at gennemføre. Kommunen kan også se 

andre kommuners anmeldelser. De kan derved følge med i, hvordan andre parter udfører 

bekæmpelsen. Dette er en meget væsentligt, da bekæmpelsesfirmaer og private 

bekæmpere i 2019 fik mulighed for selv at lægge rotteanmeldelser og sikringsordninger ind 

i Rottedatabasen. Som konsekvens er der tilføjet en række nye funktionaliteter i 

rottehullet, til at understøtte kommunernes administrationsarbejde. 

 

Kolonnen “Overtagelse” viser, når den kontekstuelle rotteanmeldelse enten er overdraget 

fra en privat bekæmper til kommunen eller til et bekæmpelsesfirma eller ønskes 

overdraget. De væsentligste ting kommunen her skal være opmærksom på er når teksten 

siger: 

➢ "Overtaget af {Kommunen}” - det betyder at den aktuelle rotteanmeldelse nu ikke 

længere er gyldig og sagen er overdraget til kommunen. Der findes i stedet en 

anden rotteanmeldelse, som har erstattet denne. Det er muligt at klikke på linket 

for at åbne den nye rotteanmeldelse, som er den aktuelle sag på ejendommen og 

hvor “bekæmpelsesansvarlig” så vil være kommunen. 

➢ “Overtaget fra {Privat bekæmper}” - det betyder, at der forud for denne 

rotteanmeldelse findes en rotteanmeldelse oprettet af en privat bekæmper, som 

ikke blev færdiggjort. I stedet valgte den private rottebekæmper at overdrage 

sagen til kommunen eller bekæmpelsesfirmaet specificeret i kolonnen 

“bekæmpelsesansvarlig”. Det er muligt at klikke på linket for at åbne den ikke 

færdiggjorte rotteanmeldelse, som er den ikke længere gyldige sag på ejendommen 

og hvor “bekæmpelsesansvarlig” så vil være den private bekæmper. 

➢ “MANGLER ACCEPT Overtaget fra {Privat bekæmper}” - før kommunen eller 

bekæmpelsesfirma endegyldigt får overdraget en rotteanmeldelse, som en privat 

bekæmper har ønsket overdraget, så skal de først acceptere dette. Når kommunen 

eller bekæmpelsesfirma ser denne tekst i kolonnen, så er det vigtigt, at de åbner 

bekæmpelsen og tager beslutning om, at overtage. Det er væsentligt at forstå, at 

kommunikationen omkring dette ikke er noget, som Rottehullet tager sig af. Dette 

skal ske uden om systemet. Det er dog vigtigt, at kommunen eller 

bekæmpelsesfirmaet gør systemet opmærksom på udfaldet. Forneden vises der, 

hvordan du kan gøre dette.  

 

Vær opmærksom på, at en kommune ikke har hjemmel til at nægte at overtage en 

bekæmpelse, men ved at bruge denne funktion, lettes administrationsopgaven ved 

skiftet. 

https://bekaemper.miljoeportal.dk/
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Ved klik på “MANGLER ACCEPT” linket åbnes rotteanmeldelsen. I toppen af dialog 

boksen vil du kunne finde de to knapper vist forneden. 

 

 

 

Formularen kan ikke redigeres, men som bruger vil du kunne gennemgå sagen, før du 

beslutter, om du ønsker at overtage sagen eller afslå den. Under alle omstændigheder bør 

du før eller efter at have trykket på den ene eller anden knap, koordinere dette med den 

private bekæmper uden om rottehullet. 

Søgedialogen 

I det nedenstående gennemgås en række søgekriterier fra Søgedialogen 

Grundet det stigende behov for, at kommunerne kan følge med i, hvad der sker på 

bekæmpelsesfronten inden for kommunens grænser, har vi i 2019 tilføjet en masse nye 

søgemuligheder til rotteanmeldelseslisten. For at gøre brugerne ekstra opmærksom på 

disse, vil vi pege dem ud i dette kapitel. 
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1: Bekæmpelsesudførende: Den nemmeste måde at adskille anmeldelser som håndteres af 

hhv. kommunen, bekæmpelsesfirmaer og private bekæmpere. 

 

2: Status: Med 2019 versionen af rottehullet er det blevet muligt at løbende gemme 

rotteanmeldelser. Dog bliver dette oftest benyttet af bekæmpelsesfirmaer og private 

bekæmpere. Hvis kommunen vil finde ud af, hvilke rotteanmeldelser som er i gang, men 

ikke færdiggjort, kan de bruge dette filter. 

 

3: Oprettet af kommunen: Hvis kommunen eksempelvis kun vil se de rotteanmeldelser, 

som kommunen har oprettet i deres kommune, kan de vælge dette filter til. Således vil de 

kunne filtrere egen oprettede rotteanmeldelser fra det returnerede resultat. 

 

4: Oprettet af bekæmpelsesfirma: Muliggør filtrering på basis af hvilket specifikt 

bekæmpelsesfirma, der har oprettet anmeldelsen. 

 

5: Oprettet af bekæmpelsesfirmatype: En lidt misvisende titel, men rent teknisk så 

oprettes private bekæmpere i systemet som bekæmpelsesfirmaer. Med dette filter er det 

muligt at få returneret kun de rotteanmeldelser som er oprettet af bekæmpelsesfirmaer 

eller af private bekæmpere. 

 

6: Se kun rotteanmeldelser som blev taget over: Når en rotteanmeldelse overdrages fra 

en privat bekæmper til en kommune eller til et bekæmpelsesfirma, så deaktiveres den 

originale rotteanmeldelse og der oprettes en ny rotteanmeldelse som varetager det 

arbejde, som den overtagende part efterfølgende udfører. Der findes således to 

rotteanmeldelser i systemet for den samme sag. Hvis man kun ønsker at se den originale 

sag, kan man sætte et hak i dette søgefilter. 

 

7: Se kun rotteanmeldelser som har taget over: Når en rotteanmeldelse overdrages fra en 

privat bekæmper til en kommune eller til et bekæmpelsesfirma, så deaktiveres den 

originale rotteanmeldelse og der oprettes en ny rotteanmeldelse som varetager det arbejde 

som den overtagende part efterfølgende udfører. Der findes således to rotteanmeldelser i 

systemet for den samme sag. Hvis du kun ønsker at se den nye sag, kan du sætte et hak i 

dette søgefilter. 

 

8: Autorisationsnummer: På alle rotteanmeldelser er det blevet muligt at indtaste 

autorisationsnummer på den udførende bekæmper. Med dette filter er det muligt at søge 

på denne værdi. 
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9: Mangler Accept: Sæt hak i dette filter for hurtigt at finde de rotteanmeldelser, hvor 

kommunen eller bekæmpelsesfirmaet skal tage stilling til overdragelse. 

 

Anmeldelsesformularen 

Lad os gå videre til at kigge på rotteanmeldelsesformularen, der åbnes ved “Opret” og 

“Åbn” handlinger på listesiden. 

 

I toppen af rotteanmeldelsesformularen findes valg af ejendom. Dette forklares nærmere i 

afsnittet Ejendom søgedialogen. 

 

Herefter følger en lang række informationer om rotteanmeldelsen, som bruger skal svare 

på. De fleste af disse er forklaret i infoknapperne ved siden af de enkelte felter, men et 

par af de mindre selvsigende felter, vil vi hurtigt lige forklare i det følgende. 

 

 

Tilsynsbesøg: Hvis rotteanmeldelsen er et resultat af et tilsynsbesøg (tilsyn på en 

tilsynspligtig ejendom), så registreres dato for besøget her, også selvom det er samme dato 

som anmeldelsesdatoen. 

 

Forekomstkoordinater: Disse skal kun bruges ifald de koordinater, der sættes på 

adgangsadressen, ikke svarer til det eksakte sted, hvor rotteforekomsten er iagttaget. 

Forekomstkoordinaterne er ens med det afsæt, som er muligt i bekæmpersitet ved at flytte 

på rotten i kortet. 

Opfølgningsdatoer: Når der har været en rotteanmeldelse med iværksat bekæmpelse, er 

det et krav, at der også har været flere opfølgninger efter. Her registreres de datoer, hvor 
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opfølgningen er sket. Ved brug af ”Tilføj dato” knappen, kan bruger indlevere flere datoer. 

Dog kun én tilladt fremadrettet i tid. 

 

 

Bekæmpelsesudførende: Valget i dette felt bestemmer hvilke andre felter der vises i 

denne sektion. Bekæmpelsesfirma / CVR-nummer:  Hvis rottebekæmpelsen er udført af et 

bekæmpelsesfirma, skal dette indsættes her. Du kan vælge bekæmpelsesfirma på to 

måder. Enten ved at vælge i drop down listen, eller ved at specificere firmaets CVR-

nummer. Det er ikke nødvendigt at specificere begge. 

 

Bekæmper / Autorisationsnummer: Det er nødvendigt at specificere mindst en af disse 

felter, for at der findes nok information om den person, der har udført arbejdet. 

 

Observationer: Er den del af formularen, hvor der er funktioner, til at indberette om 

rotteforholdet. Denne del har en læng række årsager til rotteforekomst, herunder et 

udsnit. 

Der er i denne del også betingede felter. Hvis der er foretaget bekæmpelse, vil de 

underliggende felter, der relaterer sig til bekæmpelsen, blive redigerbare. 
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Du skal være opmærksom på, at du altid skal angive Årsag til Rotteforekomst ellers kan du 

ikke afslutte din bekæmpelse. 

Bekæmpelse foretaget: er en checkboks, der bestemmer om de følgende felter bliver 

redigerbare. 

Årsag til at der ikke er foretaget bekæmpelse: skal udfyldes, såfremt der ikke er 

foretaget bekæmpelse. 

Bekæmpelsestyper: er checkbokse, som du kan klikke til, såfremt bekæmpelse er 

foretaget. Det er muligt at klikke flere valg til, hvis der er benyttet flere 

bekæmpelsesmetoder. 

Giftanvendelse: er felter, som er betingede af, om du har angivet bekæmpelsestypen 

”udlægning af gift”. Her registrerer du samme dag, som du har udlagt giften. Både 

mængde og aktivstoffet, samt gifttype skal angives.  

OBS!! Det er fra september 2022 ikke længere muligt at løbende slette i giftudlægning 

og registrering. 

Bekæmpere skal derfor være opmærksomme på, at skrive i bemærkninger hvis de 

løbende fjerner gift fra en bekæmpelse og ved sagens afslutning, skal der hjemtages de 

mængder, som blev fjernet. 
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Log: Det er med fra september 2022 blevet muligt at se en log over tilført gift til en 

anmeldelse. Det er ligeledes blevet muligt, at se en log over indskrevne kommentarer. På 

denne måde kan kommunen se, hvornår en gift er registeret på en anmeldelse. BEMÆRK at 

nedenstående eksempel er fra test af systemet. 
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Indberetninger/indberetningsformularen 

Indberetninger skal laves årligt via Rottehullet. Det er muligt at redigere indberetningen 

løbende hen over året og så først indlevere, når alt er færdigudfyldt. 

 

 

Indberetninger listen ligner andre lister, dog med undtagelsen af knappen ”Indlever”. 

Denne knap benyttes når kommunen er parat til at indlevere deres indberetning om 

rottebekæmpelsen til Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen vil have to knapper mere til rådighed. ”Godkend” og ”Afvis”. 

 

Når kommunen indleverer indberetningen, er det samtidig et signal til Miljøstyrelsen 

om, at kommunen har kvalitetstjekket alle data/oplysninger relateret til 

indberetningen og fundet dem i orden. 

 

Vi forklarer ikke indberetningsfelterne i detaljer, men enkelte er værd at nævne. For 

detaljerede forklaring kan du se på info-knapperne eller spørge Miljøstyrelsen. 
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Som kommune skal du for en indberetning vælge din kommune og det år du vil indberette 

for. Det er muligt allerede inden for samme år at påbegynde udfyldelsen af indberetningen. 

 

Handlingsplanen: 

Faktisk bør kommuner, som inden for et indeværende år reviderer eller opretter 

handlingsplan, sørge for at indsætte linket til handlingsplanen i kladden af indberetningen. 

Grunden til dette er, at systemet så er i stand til at finde senest opdaterede link til 

handlingsplan og indsætte det i en rapport, der viser samtlige kommuners links til deres 

handlingsplaner. Rapporten findes her: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-

hverdagen/rottebekaempelse/data-om-rotter/kommunale-handlingsplaner/ 

 

Nedenfor vises den sektion i indberetningen som indeholder oplysninger om handlingsplan. 

 

Udover informationen på det faneblad der hedder ”Indberetning” er der et andet faneblad 

på formularen som hedder ”Revision”. Denne viser nogle generelle informationer om hvem, 

der har oprettet og ændret indberetningen, men også information om det forløb, der har 

været for indberetning ift. indlevering, godkendelse og afvisning. I eksemplet nedenfor kan 

ses, at brugeren 265madste den 11. maj 2021 indleverede denne indberetning til 

godkendelse hos Miljøstyrelsen. 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/data-om-rotter/kommunale-handlingsplaner/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/data-om-rotter/kommunale-handlingsplaner/
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Hvis vi vender tilbage til hovedlisten, så kan vi se hvordan indberetninger indleveres. Det er 

ganske simpelt; marker den indberetning der skal indleveres og tryk på den knap der 

hedder 

”Indlever”. Hvis der er fejl eller mangler, som i eksemplet nedenfor, så vil bruger blive 

informeret om hvad der endnu mangler. 

 

 

Hvis der ikke er nogen problemer, så vil brugeren få vist følgende dialog. Bruger kan 

benytte bemærkningsfeltet til at udfylde informationer til den medarbejder hos 

Miljøstyrelsen, som skal godkende indberetningen. 
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Så snart du trykker ”Indlever” knappen på denne dialog vil indberetningens status skifte til 

at være ”Indberettet”. Ved denne status kan Miljøstyrelsens medarbejdere gå ind og 

vurdere indberetningen. Hvis de er tilfredse, kan de benytte ”Godkend” knappen, eller hvis 

ikke tilfredse ”Afvis” knappen. Ved begge knapper er der også muligheder for at vedlægge 

bemærkninger om beslutningen, som så kan læses af begge parter. 

 

 

 

Når en indberetning afvises, så sendes der IKKE nogen oplysning til kommunens 

medarbejder om dette. Det vil derfor være nødvendigt for Miljøstyrelsen at kontakte 

kommunen når der afvises, så kommunen vil være klar over at de skal lave yderligere 

ændringen i indberetningen. 

 

Sikringsordninger 

Når kommuner skal have oplysninger om nye eller redigerede 

sikringsordninger, så er dette muligt fra fanebladet som hedder ”Sikringsordninger”. 
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Bekæmpere skal selv fra 1. juli 2019 oprette sikringsordninger i Bekæmpersitet 

ved Danmarks Miljøportal eller via webservices til Danmarks Miljøportal. Det er ikke 

længere muligt for kommunen at oprette sikringsordninger – kun fremsøge de indsendte 

sikringsordninger fra bekæmperne. Bekæmpelsesfirmaerne er selv ansvarlige for at 

holde oplysningerne om sikringsordningerne opdaterede. Kommunerne har dog stadigt 

redigeringsmulighed, i de tilfælde hvor det ansvarlige firma ikke længere selv er i stand 

til at foretage revideringen. 

 

Der er i toppen af formularen i rottehullet mulighed for at specificere informationer om 

den adresse, som sikringsordningen omhandler. Du kan læse mere om at udfylde denne del 

i kapitlet Ejendom / Ejendom søgedialogen. 

 

 

Ved specifikation af det bekæmpelsesfirma, som er ansvarlig for sikringsordningen, kan 

man både specificere firmaet på baggrund af navn (i drop ned liste) eller via dets CVR. Det 

er kun nødvendigt at specificere én af de to. 
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Håndhævelse, privat bekæmpelse 

Hvis et påbud, henstilling, eller lignede udstedes af kommunen til et bekæmpelsesfirma, så 

benyttes denne formular. 

 

 

Ved specifikation af det bekæmpelsesfirma som er ansvarlig for den private bekæmpelse, 

kan du både specificere firmaet på baggrund af navn (i drop ned liste) eller via dets CVR. 

Det er kun nødvendigt at specificere én af de to. 

 

I Myndighed vælges den kommune, som har foretaget håndhævelsen. 

Besøg på Tilsynspligtige ejendomme 

Når kommuner ønsker at registrere tilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme, gøres dette i 

fanen ”Besøg på tilsynspligtige ejendomme”. Formularen har i toppen felter for 

informationer om den ejendom/adresse tilsynet omhandler. Du kan se hvordan 

ejendomsoplysninger udfyldes i kapitlet ”Ejendom/Ejendom Søgedialogen”. 

Smileyordning: denne funktion er præcis samme som i Anmeldelsesformularen. 

Beboere hjemme: I en drop down vælger du om beboeren var hjemme ved tilsynet. 

Resultat: i drop down vælger du om ejendommen var rottefri eller om der var konstateret 

rotter. Såfremt der var konstateret rotter, skal du igangsætte tiltag som lovgivningen 

foreskriver det. 
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Bemærkning: Du har mulighed for at tilknytte bemærkning til tilsynsbesøget på 

ejendommen. 

 

 Vær opmærksom på, at den udfyldte tilsynsformular straks skal indberettes til 

Rottedatabasen i modsætning til anmeldelserne, der skal sendes senest 28 dage efter 

afslutning. 

Rapporter 

Ved fanen Rapporter vil kommuner finde udtræksmuligheder for data, som kan give 

overblik mht til indsatsen i kommunen og økonomiske overblik for rottebekæmpelsen. 

Vi går derfor ikke ind i detaljerne for disse rapporter, men tilskynder til, at kommunen 

efterprøver disse dataudtræk. 
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Notifikationer 

I forbindelse med, at det i 2019 blev gjort muligt i rottehullet, at bekæmpelsesfirmaer og 

private bekæmpere/R2 selv kan indlevere rotteanmeldelser, så blev der også et behov for 

at kommuner i stigende grad kan følge med i hvad disse foretager sig.  

I denne forbindelse blev en ny funktionalitet kaldet “notifikation” udviklet. Det er 

meningen, at notifikationer dagligt hentes fra webservicen af tredjepartssystemer og 

sendes videre til de relevante interessenter, men for de personer som ikke har et 

tredjepartssystem er det muligt, at få rottehullet til at sende notifikationer en gang om 

dagen på mail. 

 

For at modtage notifikationer kan du i rottehullet trykke på dit organisationsnavn øverst til 

højre. 
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Herefter kan du indsætte mail for alle de personer, som skal modtage mails i forbindelse 

med notifikationer til ens organisation (kommune) 

 

Du bør kun indsætte din egen email adresse og ikke abonnere på andres vegne. 

 

Notifikationer sættes ind på en liste i systemet og alle notifikationer, der ikke er sendt 

endnu samles sammen og sendes én gang om dagen. Denne liste kan findes under 

hovedmenuen “Data” og ”Notifikationer”. 

 

 

Der vises kun nogle få informationer om notifikationerne lige nu i listen. Åbner du den 

enkelte notifikation vil du dog se flere informationer. Eksempelvis om adressen er 

tilknyttet en fødevarevirksomhed, bekæmpelsestype og årsag til rotteforekomst mv. 

Fra selve notifikationen vil du også få et link til den egentlige anmeldelse. 
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Notifikationstyper  

Ud fra “Notifikationstype” kan du vide, hvad det er for en type notifikation der sendes, 

men herunder er de forklaret og kort beskrevet hvordan de kan støtte om myndighedens 

tilsyn med bekæmpelsen. Beskrivelserne til dette afsnit om notifikationstyper og deres 

anvendelse er blevet til, i samarbejde med den faglige følgegruppe for Rotter. 

Du skal være opmærksom på at ”bekæmper”her betegner både R1 og R2 

autoriseret person i dette afsnit, hvis ikke andet er angivet. 

 

Bekæmper opretter en ny anmeldelse: sendes til abonnent, når en bekæmper opretter en 

anmeldelse i rottedatabasen.  

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at holde dig orienteret om nye anmeldelser i din 

kommune. 
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Bekæmper afslutter anmeldelse: sendes til abonnent, når en anmeldelse fra bekæmper 

afsluttes i rottedatabasen. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at holde dig orienteret om, når en anmeldelse 

afsluttes i din kommune. 

 

Bekæmper har ikke afsluttet anmeldelse indenfor 35 dage: sendes til abonnent, når det 

er over 35 dage siden en bekæmpelse blev oprettet af en bekæmper i rottedatabasen og 

den stadig ikke er afsluttet. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at holde dig orienteret om bekæmpelser, der 

ikke er afsluttet indenfor 35 dage og hvor bekæmperen ved giftanvendelse skal foretage en 

revurdering af bekæmpelsesforløbet. 

Korrekt bekæmpelse med fælder, evt. suppleret med gift, kan normalt afsluttes indenfor 

35 dage. Hvis ikke, skal der foretages en revurdering af hele forløbet. Se også 

Miljøstyrelsens vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler samt 

Miljøstyrelsens ”Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til 

rotter og mus”. Du bør kontakte den autoriserede person om bekæmpelsen og anmode om 

en revurdering af forløbet. 

 

Bekæmper har ikke afsluttet anmeldelse indenfor 50 dage: sendes til abonnent, når det 

er over 50 dage siden en bekæmpelse blev oprettet af en bekæmper i rottedatabasen og 

den stadig ikke er afsluttet. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at holde dig orienteret om bekæmpelser, der 

ikke er afsluttet indenfor 50 dage og hvor bekæmperen ved giftanvendelse skal foretage en 

revurdering af bekæmpelsesforløbet. 

Korrekt bekæmpelse med fælder, evt. suppleret med gift, kan normalt afsluttes indenfor 

35 dage. Hvis ikke, skal der foretages en revurdering af hele forløbet. Se også 

Miljøstyrelsens vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler samt 

Miljøstyrelsens ”Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til 

rotter og mus”.  

Du bør kontakte den autoriserede person om bekæmpelsen og anmode om en revurdering 

af forløbet.  

Du kan endvidere til enhver tid beslutte at overtage en privat bekæmpelse, hvis det 

vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter på det 

pågældende område. 

 

Bekæmper har ikke startet bekæmpelsen med en svag gift: sendes til abonnent, når 

bekæmper, som den første gift indberettet på en anmeldelse, angiver en gift med stærkt 

virkestof. 
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TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, hvis bekæmperen ved første 

registrerede giftudlægning vælger gift baseret på bromadiolon, difenacoum, brodifacoum, 

flocoumafen eller difethialon. 

Ved enhver bekæmpelse af rotter med antikoagulanter, skal antikoagulanten med det 

svageste aktivstof anvendes først. Såfremt der ikke startes med en svag gift, kan der være 

tale om en tilsidesættelse af resistensstrategien medmindre der på forhånd er kendskab til 

resistens. Er der mange husmus, foruden rotter på ejendommen, så bør bekæmpelsen 

påbegyndes med bromadiolon, idet f.eks. coumatetralyl er meget lidt effektivt overfor 

husmus. Se også Miljøstyrelsens vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske 

bekæmpelsesmidler samt Miljøstyrelsens ”Vejledning om vurdering og godkendelse af 

kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus”.  

Du bør kontakte den autoriserede person om bekæmpelsen. 

 

Bekæmper har skiftet gifttype: Sendes til abonnent, når bekæmperen skifter til en 

gifttype med et andet aktivstof. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at holde dig orienteret om bekæmpelser, hvor 

bekæmperen på besøg efter første giftanvendelse, foretager skift af aktivstof og påse at 

resistensstrategien overholdes. 

Du bør kontakte bekæmperen hvis resistensstrategien ikke overholdes. 

 

Bekæmper har registreret en større eller mindre mængde gift end normalt anvendt: 

sendes til abonnent, når der benyttes mere eller mindre gift end de grænseværdier der er 

sat i rottehullet på en rotteanmeldelse tilhørende privat rottebekæmper eller 

bekæmpelsesfirma. Lige nu er øvre grænse for alle gifte sat til 100 kg. Der er ikke sat 

nogen nedre grænse, hvorfor alle værdier ned til 0 godkendes. Negative værdier tillades 

ikke. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, hvis bekæmperen udlægger 

usædvanlig store mængder gift.  

Du bør kontakte den autoriserede person om bekæmpelsen og forhøre dig om, hvorvidt den 

registrerede udlagte mængde er korrekt. 

 

Privat bekæmper ønsker at overdrage anmeldelse til kommune: sendes til abonnent, når 

en R2-autoriseret har registreret, at de ønsker overdragelse til kommunen i 

bekæmpersitet. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, såfremt en R2-autoriseret 

ønsker at kommunen skal overtage bekæmpelsen på sin erhvervsejendom.  

Du bør kontakte den autoriserede person om overtagelsen af bekæmpelsen samt de 

nødvendige forebyggende foranstaltninger. 

 



 

35 Vejledning til Rotter for myndigheder 

Revideret September 2022 

 

Årsag til anmeldelse kræver særlig opmærksomhed: sendes til abonnent, når en 

rotteanmeldelse tilhørende privat rottebekæmper eller bekæmpelsesfirma får sat en årsag 

til rotteanmeldelse som i administrationssiderne i rottehullet er markeret med et hak i 

“notifikation”. Det vil sige, en årsag som menes interessant for kommunen. Senest er de 

årsagstyper, der er markeret som interessante, alle dem som er afløbsrelaterede. 

 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, hvis bekæmperen registrerer 

afløbsrelaterede årsager, dvs.  

Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af 

deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen 

begrænses mest muligt. 

Du kan overveje at kontakte ejer og følge op på at de afløbsrelaterede årsager bliver 

udbedret. 

 

Ingen registrering af kommunale anmeldelser i 14 dage eller mere: sendes til abonnent, 

når der er gået 14 dage eller mere siden, der er overført data til Rottedatabasen fra 

kommunens fagsystem. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret om, hvis din kommune ikke 

har overført data i en periode på 14 dage. Kommunalbestyrelsen skal løbende indberette 

oplysninger, der er registreret i henhold til rottebekendtgørelsen til den fællesoffentlige 

rottedatabase.  

Du bør følge op på dine indstillinger i dit fagsystem og eventuelt kontakte din leverandør 

for vejledning, så du indberetter de nødvendige oplysninger. 

 

Fødevarevirksomhed kan ikke findes i smileyordning: sendes til abonnent, når en 

bekæmper har angivet en adresse i en anmeldelse, som værende en fødevarevirksomhed, 

men adressen er ikke kendt af Fødevarestyrelsens register. 
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TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, når du efter 

rottebekendtgørelsen har pligt til straks at underrette Fødevarestyrelsen om, at der er 

iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder. 

Du kan underrette Fødevarestyrelsens hovedkontor eller den lokale fødevareenhed via e-

mail og i din lovpligtige underretning angive ”adressen i anmeldelsen” og ”navn på 

bekæmpelsesfirmaet”. 

 

Anmeldelse foretaget på ejendom hvor der findes smileyordning: sendes til abonnent, 

når en bekæmper har angivet en adresse i en anmeldelse, hvor Fødevarestyrelsen har 

registeret fødevarevirksomhed. 

TIP! Du kan benytte denne notifikation til at blive orienteret, når du efter 

rottebekendtgørelsen har pligt til straks at underrette Fødevarestyrelsen om, at der er 

iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder. 

Vær opmærksom på, at det er kun virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugere, der 

kan få en smiley. Virksomheder, der sælger til andre virksomheder, får ikke en smiley, men 

deres kontrolrapporter ses på findsmiley.dk og virksomhederne vil derfor være omfattet af 

notifikationen ”Anmeldelse foretaget på en ejendom, hvor der findes smileyordning”. 

Landmænd, fiskere og andre, der producerer fødevarer, er heller ikke omfattet af smiley-

ordningen, også selvom de har stalddørssalg eller sælger over ræling.  

Du kan underrette Fødevarestyrelsens hovedkontor eller den lokale fødevareenhed via e-

mail og i din lovpligtige underretning angive ”adressen i anmeldelsen” og ”navn på 

bekæmpelsesfirmaet”.  

Bekæmperaktivitet 

Fanen ”Bekæmperaktivitet” er kommet til systemet september 2022 og vil i de kommende 

releases blive udvidet og tilrettet. 

Fanen kan give kommunerne indblik i om firmaer er aktive og i hvilke kommuner et givent 

firma har forretninger. Der kan eksporteres de fremsøgte rapportdata til excel. 

Der kan søges på tværs af kommuner, men i udgangspunktet, vil systemet vise den 

kommune, du er logget ind med. Oppe i feltet ”Kommunekontekst”. 
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Bekæmpelsesfirmernes cvr, navn og adresse er fjernet herover af hensyn til 

datasikkerhed. 

Kolonnerne er CVR, Bekæmpelsesfirma, Adresse (for firmaet), Kommunekontekst, type 

(af firma/autorisation), og Aktiv(hvormed der menes, om et firma er nedlagt eller driver 

virksomhed ifølge Miljøstyrelsens register). 

 

Ved siden af de ovenstående kolonner ses firmaernes aktiviteter. 

 

Kolonnerne Anmeldelser(2022) og Anmeldelser (2021) angiver, om der indeværende år og 

sidste år, har været oprettet anmeldelser under firmaet og i så fald, hvor mange i præcis 

den kommune, du har fremsøgt. 
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Aktive sikringsordninger angiver antallet af sikringsordninger som d.d. er oprettet og ikke 

endnu er ophørt under firmaet. 

Seneste aktivitet angiver om hvorvidt et firma har haft virke og registeret anmeldelser 

eller sikringsordninger i den kommune, du har fremsøgt data for. 

 

 

Administration 

Da administrationssiderne kun er til brug for Miljøstyrelsens medarbejdere eller andre der 

skal administrere Rottedatabasen, så vil kun de funktioner, der ikke er umiddelbart 

selvsigende, blive forklaret. 

 

Brugere 

Alle brugere der nogensinde har besøgt Rottehullet vil blive registreret i brugerlisten. Der 

er ikke mulighed for at oprette brugere herinde, da det er nogen der håndteres af 

identitets- og adgangsstyringsserveren. Der er dog en information der kan sættes herinde 

og det er specifikationen af de brugere der automatisk skal sendes administratormails. 

Dette gøres ved ganske enkelt at markere brugeren og trykke på den knap der hedder 

”Opdater modtager af systembeskeder”. For at fjerne systemmails fra en bruger benyttes 

samme knap; så effekten afhænger af eksisterende status i den kolonne der hedder 

”Modtager systembeskeder”. 

 

 

Den type systemmails der sendes til disse brugere er: 

 

➢ Information om indberetninger der indleveres. 

➢ Information om nye bekæmpelsesfirmaer der oprettes. 

 

Myndigheder (Kun for MST)  

For at en bruger skal have adgang til systemet så skal han enten tilhøre en myndighed eller 

et bekæmpelsesfirma (baseret på CVR). Kun myndigheder som er registreret med et hak i 
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”Er kommune” vil der kunne registreres data for. Kolonnen Kode benyttes i forbindelse med 

at hente ejendomsinformationer fra DAWA. 

 

 

Årsager – rotteanmeldelse (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. Rotteanmeldelser som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til, vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 

 

Kolonnen “Notifikation” gør det muligt at vælge, at kommuner skal informeres, når der af 

bekæmpelsesfirmaer eller af private bekæmpere oprettes rotteanmeldelser som har fået 

tildelt denne årsag. 

 

Kolonnen “R2” gør det muligt at vælge de årsagstyper som R2 bekæmpere har lov til at 

vælge som årsag for rotteanmeldelser på deres ejendomme. 
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Dyr (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. rotteanmeldelser som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 

 

 

Kolonnen “R2” gør det muligt at vælge de dyr som R2 bekæmpere har lov til at vælge som 

årsag for rotteanmeldelser på deres ejendomme. 

 

Årsager – ingen røgprøve (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. rotteanmeldelser som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 
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Håndhævelseskategorier (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. rotteanmeldelser som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 
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Årsager – ingen bekæmpelse (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. 

Hvis du ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også betydningen ift. rotteanmeldelser 

som allerede har linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil 

den kunne slettes. Når den kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan 

dog også vælge blot at deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke 

længere dukke op i rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var 

valgt for den før den blev deaktiveret. 

 

 

Kolonnen “R2” gør det muligt at vælge de årsager som R2 bekæmpere har lov til at vælge 

som årsag for ikke at udføre bekæmpelse på deres ejendomme. 

 

Bekæmpelsestyper (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. rotteanmeldelser som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

rotteanmeldelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 
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Kolonnen “Gift” gør det muligt at vælge de typer som betyder giftudlægning. Kolonnen 

“Fælde” gør det ligeledes muligt at indikere de typer som er en type fælde. Disse valg 

hjælper systemet med at reagere korrekt i brugerfladen. 

 

Rotter observeret (Kun for MST) 

Denne liste bruges i rotteanmeldelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere 

den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte 

tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, 

som er den som 

rotteanmeldelser linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også 

betydningen 

ift. rotteanmeldelser som allerede har linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig 

er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den kan slettes, vil der til højre for den vises 

en slet knap. Du kan dog også vælge blot at deaktivere valgmuligheden. Når du 

deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i rotteanmeldelsesformularer med mindre 

valgmuligheden allerede var valgt for den, før den blev deaktiveret. 

 

 

Tilsynsresultater (Kun for MST) 

Denne liste bruges i tilsynsformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere den orden 

valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster rundt i 

tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er den 

som tilsyn linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også betydningen 

ift. tilsyn som allerede har linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet 

linket til, vil den kunne slettes. Når den kan slettes, vil der til højre for den vises en slet 
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knap. Du kan dog også vælge blot at deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil 

den ikke længere dukke op i tilsynsformularer medmindre valgmuligheden allerede var 

valgt for den, før den blev deaktiveret. 

 

 

Gifttyper (Kun for MST) 

Denne liste bruges i hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma 

Giftindberetning formularerne. Du kan benytte pilene til at reorganisere den orden 

valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster rundt i 

tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er den 

som hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning linker til. 

Hvis du ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også betydningen ift. hhv. 

Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning som allerede har 

linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. 

Når den kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot 

at deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i hhv. 

Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning formularer med 

mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den blev deaktiveret. 

 

 

Håndhævelsestyper (Kun for MST) 

Denne liste bruges i Håndhævelsesformularen. Du kan benytte pilene til at reorganisere den 

orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster 

rundt i tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er 

den som Håndhævelseskategorier linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. Håndhævelseskategorier, som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 
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kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i 

Håndhævelsesformularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den 

blev deaktiveret. 

 

 

 

 

Ejendomskategorier (Kun for MST) 

Denne liste bruges til at typesætte standardadresser (den kan ikke ses fra brugerfladen 

men benyttes til at slå mulige adresser op i på alle de skærme der benytter Ejendom). Du 

kan benytte pilene til at reorganisere den orden valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE 

reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster rundt i tekstfelterne. Hver række har i 

baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er den som Ejendom linker til. Hvis du 

ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også betydningen ift. Ejendom som allerede har 

linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. 

Når den kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot 

at deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i Ejendom 

formularer med mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den blev 

deaktiveret. 
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Den væsentligste funktionalitet på denne liste er ”Branchekoder”. De ejendomskategorier 

der bør tilføjes denne liste, er dem hvor man er interesseret i at finde alle ejendomme der 

tilhører specifikke brancher. Branchekoder der indskrives her, bruges til at slå op i CVR 

registeret for at finde alle de ejendomme, som tilhører disse branchekoder. Herefter linkes 

alle registrerede ejendomme i rottehullet til en af disse ejendomskategorier, såfremt de 

findes i CVR registeret. Dette gør det muligt, eksempelvis at lave rapporter på alle de 

ejendomme som kan ses som værende landbrugsejendomme i byzone. I første omgang er 

følgende branchekoder (og dermed ejendomskategorier) udpeget som værende af interesse 

i forhold til rapportering: 

Ejendomskategori navn Ejendomstype branchekode 

Dyrkning af korn (undtagen ris), 

bælgfrugter olieholdige frø 

11100 

Dyrkning af andre etårige afgrøder 11900 

Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 12400 

Dyrkning af træfrugter, bær og nødder 12500 

Dyrkning af andre flerårige afgrøder 12900 

Avl af malkekvæg  14100 

Avl af andet kvæg og bøfler 14200 

Avl af heste og dyr af hestefamilien 14300 

Avl af kameler og dyr af kamelfamilien 14400 

Avl af får og geder 14500 

Avl af smågrise 14610 

Produktion af slagtesvin 14620 

Fjerkræavl 14700 
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Avl af pelsdyr mv.  14920 

Blandet drift  15000 

 

Vær opmærksom på, at det kan tage helt op til 20 dage før at en ejendom får påsat 

korrekte ejendomskategori/branchekode. Dette skyldes, at der dagligt højst køres 100.000 

rækker igennem i CVR for at minimere presset på systemet. Da disse data sjældent ændrer 

sig, bør dette dog ikke være et problem. 

 

Gift (Kun for MST) 

Denne liste bruges i hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma 

Giftindberetning formularerne. Du kan benytte pilene til at reorganisere den orden 

valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster rundt i 

tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er den 

som hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning linker til. 

Hvis du ændrer teksten i disse felter, så ændrer du også betydningen ift. hhv. 

Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning som allerede har 

linket til valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. 

Når den kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot 

at deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer, vil den ikke længere dukke op i hhv. 

Rotteanmeldelse, Indberetning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning formularer med 

mindre valgmuligheden allerede var valgt for den, før den blev deaktiveret. 

 

Kolonnerne med minimum og maksimum værdi har ingen direkte validerende effekt for 

dem der indsender eller indtaster værdier i rottehullet, men de kan bruges til det 

søgekriterie der hedder ”Unormalt giftforbrug”, som gør det muligt at fremsøge 

rotteanmeldelser der falder uden for disse grænser. 

 

Der er desuden i forbindelse med det nye notifikationssystem implementeret en advarsel til 

kommuner når bekæmpelsesfirmaer og private bekæmpere bruger mere gift end de 

anbefalede mængder. 
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Desuden bruges minimum og maksimum på det nye bekæmpelsessite til at advare brugere 

om for højt giftforbrug. 

 

Kolonnen “R2” gør det muligt at vælge de gifte som R2 bekæmpere har lov til at benytte i 

forbindelse med at udføre bekæmpelse på deres ejendomme. 

 

Bekæmpelsesfirmaer (Kun for MST) 

Denne liste bruges i hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, Bekæmpelsesfirma Påbud og 

Sikringsordning formularerne. Du kan benytte pilene til at reorganisere den orden 

valgmulighederne vises i. Du MÅ IKKE reorganisere ved eksempelvis at flytte tekster rundt i 

tekstfelterne. Hver række har i baggrunden et unikt identifikationsnummer, som er den 

som hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, Bekæmpelsesfirma Påbud, Sikringsordning, og 

Bekæmpelsesfirma Giftindberetning linker til. Hvis du ændrer teksten i disse felter, så 

ændrer du også betydningen ift. hhv. Rotteanmeldelse, Indberetning, Bekæmpelsesfirma 

Påbud, Sikringsordning, og Bekæmpelsesfirma Giftindberetning som allerede har linket til 

valgmuligheden. Kun når en række aldrig er blevet linket til vil den kunne slettes. Når den 

kan slettes, vil der til højre for den vises en slet knap. Du kan dog også vælge blot at 

deaktivere valgmuligheden. Når du deaktiverer vil den ikke længere dukke op i hhv. 

Rotteanmeldelse, Indberetning, Håndhævelser mod Bekæmpelsesfirma, Sikringsordning, og 

Bekæmpelsesfirma Giftindberetning formularer med mindre valgmuligheden allerede var 

valgt for den, før den blev deaktiveret. 

 

 

 

Indbyggertal 

En gang om året, i starten af et nyt år, skal indbyggertal for alle danske kommuner enten 

indskrives eller importeres til systemet. Manuel indskrivning er ligetil men kræver dog en 

del arbejde. Der tilbydes en lettere måde via den knap der hedder ”Importer”. 
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Når man trykker på “Importer” knappen dukker følgende dialog op. 

 

 

I dette felt skal indsættes et link til en fil hvor indbyggertal for Danmarks kommuner kan 

findes i. Denne fil skal oprettes manuelt. Dette er dog forholdsvist simpelt og forklares i 

det følgende. 

 

Gå til hjemmesiden: http://www.statistikbanken.dk/ 

 

Hvis du ikke har en bruger på dette site som opret en sådan. Log ind med din bruger. 

I venstre side finder du en række emner. Gå ind under 

➢ Befolkning og valg 

o Folketal 

➢ Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder ... 

 

Du vil herefter stå på en side hvor du kan vælge blandt en helt masse parametre. Du skal 

dog kun fokusere på to af dem, nemlig Område og Kvartal. 

 

Område: Vælg den mulighed der hedder ”Markér alle”. Herefter vil alle række i listen 

under 

område blive udvalgt. 

 

Kvartal: Vælg K1 for det år EFTER året du vil indhente statistik for. Således vælges 2014K1 

hvis du vil have data for 2013. 

 

http://www.statistikbanken.dk/
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Tryk herefter på knappen ”Vis tabel”. 

 

Du kommer nu til en side, hvor du kan udskrive eller gemme de informationer, du har søgt 

efter. Nederst på siden findes knappen ”Tilføj som ny gemt tabel”, som du trykker på. 

 

Der vises nu en side, der fortæller dig det id, som din side er gemt med. F.eks. ” Tabellen 

er gemt med id: 177752” 

 

Du indsætter herefter dette id i følgende link: http://www.statistikbanken.dk/xml/{link}, 

hvor {link} delen udskiftes med det id du fik vist. 

 

Med id 177751 bliver linket eksempelvis: http://www.statistikbanken.dk/xml/177752 

 

Det er dette link, du skal bruge til import.
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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 anmodning om support 
 

Du kan besøge Danmarks Miljøportals Hjemmeside 

 

https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da
https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/requests/new
https://miljoeportal.dk/

