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1.

Indledning

Rotter er uønskede dyr i Danmark, da de kan forårsage massive bygningsskade og sprede
forskellige sygdomme til mennesker og andre dyr.
På grund af rotternes evne til at tilpasse sig menneskeskabte omgivelser kan disse skadedyr være
særdeles vanskelige at bekæmpe.
Siden 1991 har kommunerne har ansvaret for en effektiv bekæmpelse af rotter og der har i de
seneste år været ekstra fokus på forebyggelse og rottebekæmpelse.
Miljøstyrelsen har i Rottebekendtgørelsen1 pålagt kommunerne at udarbejde en handleplan for
forebyggelse og bekæmpelse af rotte (rottehandleplan).
Rottehandleplanen skal være offentlig tilgængeligt og revideres hvert tredje år. Handleplanen skal
som minimum indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
En konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen
Oplysninger om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse
Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse

Stort set hele kommunen er udlagt til byzone på nær kolonihaveområdet i det nordvestlige hjørne
af kommunen, som er landzone. Kolonihaveområdet har dispensation for tilsyn i landzonen, det
betyder, at kolonihaveområdet ikke bliver behandlet anderledes end øvrige ejendomme i Glostrup
og det vil sige, at rottebekæmpelsen sker efter anmeldelse af rotter til kommunen. Glostrup
Kommune har en rideskole, som kræver årligt tilsyn.

2.

Status for rottebekæmpelse for rottebekæmpelse 2013-2018

Antallet af rotteanmeldelser i Glostrup Kommune har gennem de sidste 6 år været stigende.
Antallet af rotteanmelderser er ikke et direkte udtryk for antallet af rotter, men det er det bedste
bud vi har.
1

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Bek nr. 1723 af 17. december 2017
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Umiddelbart ser det ud til, at antallet af anmeldelser for 2018 bliver sammenlignelig med 2017,
hvor Glostrup Kommune har haft det højeste antal anmeldelser. Der kan være flere årsager til det
stigende antal anmeldelser.
De milde vintre, hvor flere rotter overlever og dermed et udgangspunktet højere, når rotter
begynder at yngle om foråret. Derudover har der været stor medieomtale om rotteproblemet i
Danmark, og det kan have medført, at borgerne er blevet mere opmærksomme på, at man har
pligt til at anmelde forekomst eller tegn på rotter til kommunen.

Rotteanmeldelser 2013 - 2018
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Figur 1 Rotteanmeldelser i Glostrup i perioden 2013-2018. For 2018 er det til og med oktober

I 2017 er der etableret rottespærre i kloakken ved alle skoler, ældrecentre og ved de fleste
børneinstitutioner. Der er nogle få institutioner, hvor det ikke har været teknisk muligt at opsætte
en rottespærre. Der bliver arbejdet på at finde en løsning, så alle institutioner får rottespærre på
der stikledning.

3.

Opfølgning på rottehandleplanen 2016-2018

Overordnet er målene i handleplanen fra 2016-2018 er opfyldt, men der er dog mål, der ikke er
opfyldt og det skyldes primært, at kommunens rotteindberetningssystem, Rotteweb endnu ikke er
blevet opdateret – en del af målene er bundet op på, at der kunne lave laves nogle udtræk fra det
nye Rotteweb.

4

Rottehandleplan 2019-2021

Brug af mindre gift
Der er blevet anvendt mindre gift pr anmeldelse i 2018 sammenlignet med de sidste 5 år. Det har
generelt været faldende fra år til år siden 2013. Dog var 2017 et år, hvor forbruget af gift var
relativt højt. Det skyldes, at der i 2017 var en stor forekomst af rotter ved Glostrup station og der
blev i den forbindelse brugt store mængder gift samtidig med, at området blev rottesikret for at
komme rotteproblemet til livs.
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Figur 2 Gift pr anmeldelse i Glostrup i perioden 2013-2018.

I efteråret i 2018 har Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune indgået en aftale med et firma om
at benytte klapfælder i nogle foderkasser i stedet for gift. Hvis forsøget fungerer positivt vil det
blive permanent og udbygget.

God Service
Glostrup Kommune har et ønske om at have et højt serviceniveau på rotteområdet, hvor borger og
erhverv oplever, at de hurtig bliver kontaktet rottebekæmperen og de får den rette hjælp til
forebyggelse og bekæmpelse af rotte.
Glostrup Kommune har stort set kun modtaget positive tilkendegivelser over rottebekæmpelsen.
Især har brug rottehunden Bertha udenfor åbningstiden medført mange positive kommentarer.
Kommunen har valgt ikke at udføre brugertilfredshedsundersøgelse i 2018, da der har ikke har
været de nødvendige ressourcer - tilsyn med rottespærrerne har blandt andet været dyrere end
forventet.
Brugertilfredsundersøgelse vil blive gennemført i næste planperiode.
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Registrering af sikringsordninger
Glostrup Kommune har haft et ønske om at få et bedre overblik over de private sikringsordninger,
så det er lettere at fører tilsyn med disse. Kommunen har ventet på, at det nye Rotteweb blev
indført. Det kommer først til at ske medio 2019, derfor overføres målet til rottehandleplan 20192021
Oplysning om forebyggelse af rotter
For at afhjælpe rotteproblemer er det vigtig at forebygge, information om, hvordan man kan undgå
rotter er et godt værktøj til at få borger og virksomheder til forebygge mod rotter.
Glostrup Kommune har fået lavet 8 små film, som ligger på kommunens hjemmeside. Filmene
forklare på en enkel og humoristisk måde, hvad borgerne kan gøre for at forebygge sig mod rotter.

Figur 2 Otte små film om forebyggelse mod rotter. Rottefilmene findes på www.glostrup.dk/rotter
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4.

Overordnet mål for rottebekæmpelsen i Glostrup

Fokus på forebyggelse af rotter og sikrer, at rotterne bliver i kloakken.
Da rotter kan overføre en lang række sygdomme har man i mange år forsøgt at udrydde rotter. Det
lykkedes ikke og det har vist sig, at rotter er utroligt svære at komme til livs. Med tiden er indsatsen
derfor skiftet fra udryddelse til forebyggelse og bekæmpelse.
I bymæssige områder lever rotter primært i kloakkerne, hvor der er rigeligt med vand og føde og de
kan leve relativt uforstyrret. Så længe rotterne bliver nede i kloakken udgør de ikke et problem. Fejl
og brud på kloaksystemet er ofte grund til, at rotter i deres søgen efter tørre redepladser gnaver sig
ud af kloakken.
For at understøtte det overordnede mål for den kommunale rottebekæmpelse har Glostrup
Kommune opstillet nogle delmål, som er beskrevet nedenfor.

5.

Nye mål for rottebekæmpelsen

Opsætning af rottespærrer
Glostrup Kommune har i 2017 fået opsat rottespærre på de fleste kommunale institutioner, hvor
det har været teknisk muligt. Der føres tilsyn med rottespærrerne 2 gange årligt for at sikre, at de
virker efter hensigten.
I den nye Rottebekendtgørelse står der, at kommunen skal opsætte rottespærrer i kloakledninger
der fører ind private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler.
Da det ikke er kommunens ejendom skal kommune opnå tilladelse fra grundejerne før der kan
opsættes rottespærre.
Ved opsætning af rottespærre i Glostrup Kommune skal der laves en opstrømsundersøgelse af
kloakledningerne for at sikre, at der er fri for rotter. Eventuelle skader, der opdages i forbindelse
med undersøgelsen, skal udbedres for ejers regning.
Succeskriterie
• Få udbedret kloakken på de kommunale institutioner, der mangler rottespærre og få
etableret rottespærrer på disse institutioner, senest 1. januar 2020
•

Få overblik over antallet af private, regionale og statslige skoler, plejehjem,
daginstitutioner og hospitaler, indhente tilladelse og opsætte rottespærre senest 1. januar
2021
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God service for borgere og erhverv
Rottebekæmpelse i Glostrup er kendetegnet ved højt serviceniveau, hvor blandt hurtig reaktionstid
ved anmeldelser af rotter er med til at sikre stor tilfredshed blandt borgere og erhverv.
Glostrup Kommunes vagtordning (Glostrup Forsyning) modtager alle akutte henvendelser om
indendørs rotter hele døgnet, alle ugens dage, uanset om anmeldelsen sker elektronisk eller
telefonisk.
For at sikre, at borgerne også oplever at de får en høj service laves der en
brugertilfredshedsundersøgelse i kommende planperiode.
Succeskriterier
• At gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse senest 1. juli 2020

Sænke giftforbruget i forbindelse bekæmpelse af rotter
Glostrup Kommune har i gennem de sidste år haft fokus på brug af mindre gift og ønsker forsat at
have fokus på brugen af gift, således at det bruges mindst muligt gift og dermed begrænse
sekundær forgiftning af andre dyr.
Kommunen forventer, at ved brug at flere mekaniske fælder kan reducere brugen af gift.
Succeskriterie
• At mængden af gift pr anmeldelse falder med 5 % i 2019 og 2020

Få overblik og foretage en systematisk registrering af sikringsordninger
Alle aftaler om private sikringsordninger skal oplyses til kommunen, og konstatering af rotter i
sikringsordningerne skal anmeldes til kommunen. Det er kommunens erfaring, at ikke alle
sikringsordninger oplyses til kommunen. Kommunen skal føre tilsyn med de private
sikringsordninger. For at kommunen kan føre tilsyn med, at sikringsordningerne overholder lovens
krav er det nødvendigt, at kommunen har overblik over de sikringsordninger der er i kommunen.
Det forventes, at sikringsordningerne nemmere kan registreres i den nye version af Rotteweb.
Succeskriterier
• At Glostrup Kommune har kendskab til de sikringsordning, der findes i kommunen, 1.
januar 2020

•

I 2020 har Glostrup Kommune ført tilsyn med de private sikringsordninger, i form af
stikprøvekontrol, hvor mindst 10 % har fået til tilsyn
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Få et bedre overblik over, hvad der er årsagen til forekomsten af rotter
Rotteweb bliver opdateret i 2019, så der bliver bedre mulighed for registrering af forskellige data
vedrørende rottebekæmpelsen. For at kunne opnå et bedre datagrundlag og dermed øge
muligheden for at udarbejde analyser og planlægge indsatser vil kommunen styrke registreringen
af rottedata. Når rottebekæmperen er ude på en sag skal årsagen til forekomsten af rotter, som er
vigtig i forhold til at kunne planlægge forebyggelse, findes og registreres i højere grad end på
nuværende tidspunkt.
Succeskriterier
• At der i 2020 bliver sat årsag på mindst 90 % af sagerne i Rotteweb
• I 2021 har Glostrup Kommune dannet et overblik over årsagerne og vurderet om der skal
laves en særlig indsats

6.

Tildelte ressourcer

Den kommunale rottebekæmpelse betaler grundejerne i Glostrup Kommune via
ejendomsskattebilletten. Der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien
I 2019 er der afsat ca. 1,1 mil. kr. (svarende til 0,048 promille af ejendomsværdien) til forebyggelse
og bekæmpelse af rotter i Glostrup Kommune. Beløbet dækker udgifter til bekæmpelsesfirma
(Glostrup Forsyning), elektronisk anmeldesystem, tilsyn med rottespærre samt opgaver forbundet
med myndighedsarbejde og administration af rotteområdet.
I de kommende år må det forventes, at der vil ske mindre stigninger i rottegebyret, som følge af de
krav, der stilles i rottebekendtgørelse blandt andet skal kommune tilbyde at etablere rottespærre
på private institutioner og Rigshospitalet Glostrup.
Som borger og virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug hjælp til
bekæmpelse af rotter.
Området skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret det
efterfølgende år.
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7.

Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med
forsyningen

Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning har et tæt samarbejde om kloakrottebekæmpelse. Der
bliver på nuværende ikke udført nogen form for rottebekæmpelse i forsyningens kloakker.
Det vurderes løbende, nødvendigheden af rottebekæmpelse i kloakken fx kan det være nødvendig
ved kloakrenoveringer eller ved ledningsomlægninger som følge af letbanen.

8.

Privat rottebekæmpelse

Glostrup Kommune tillader privat bekæmpelse af R1- og R2 autorisationer. Bekæmperen skal være
registreret i Miljøstyrelsens register; MAB.
Privat bekæmpelse (R1 og R2) skal foretage forebyggelse og bekæmpelse efter Miljøstyrelsen
retningslinjer og Glostrup Kommunes rottehandleplan.
Privat bekæmpelse må først begyndes efter, at bekæmperen har meddelt det til Glostrup
Kommune.
Private bekæmper skal løbende registrere og indberette oplysninger, jævnfør bilag 6 i
rottebekendtgørelse og senest 1 måned efter sagens afslutning indrette de registrerede
oplysninger til Glostrup Kommune. Oplysningerne kan sendes til natur.miljo@glostrup.dk
R1 – autorisation
R1 – autorisation giver adgang til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt
sikringsordning i overensstemmelse med Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt Glostrup Kommunes handleplan.
En R1-autoriseret person skal ved indgåelse, ændring eller ophævelse af kontrakt om en
sikringsordning sikre, at dette straks anmeldes skriftligt til Glostrup Kommune.
En R1-autoriseret person skal ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning foretage en
bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen skal gentages minimum hvert 3. år.
En R1-autoriseret person skal efter anmodning fra den kommunale tilsynsmyndighed udlevere eller
fremsende en kopi af bygningsgennemgangsrapporten til tilsynsmyndigheden.
R2 – autorisation
R2 – autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen ejet erhvervsejendom,
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ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til
bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen2
Glostrup Kommune vil fører løbende tilsyn med R1 og R2 autorisationerne.

2

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, BEK nr 815 af 18/06/2018
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