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Indledning og baggrund
I henhold til bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012,
skal byrådet udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen.
Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og byrådet skal revidere
handlingsplanen minimum hvert 3. år.
Handlingsplanen skal, jf.§ 6, indeholde følgende minimumskrav:





Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.

Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse
og bekæmpelse af rotter på følgende steder:









Ejendomme i landzone,
Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder,
Fødevarevirksomheder,
Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)
Jernbane og motorvejsskråninger
Kommunal genbrugsstation
Lossepladser og deponier
Samt kommunens egne bygninger og driftsbyen.
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Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Det er Høje-Taastrup Kommunes (HTK) mål at bekæmpe rotter effektivt og arbejde for at nedbringe
antallet af anmeldelser. Kommunen skal som minimum ligge under udviklingen i
landsgennemsnittet sammenlignet med perioden fra 2000. Dette mål skal nås gennem forebyggelse
og bekæmpelse.
Rottebekæmpelsen gøres effektiv dels ved en hurtig indsats på anmeldelser fra borgerne og ved at
følge Naturstyrelsens resistensstrategi, hvor det bestræbes at bruge et minimum at gift.
Høje-Taastrup vil have øget fokus på forebyggelse. Grundejere informeres omkring forebyggelse og
bekæmpelse og HTK’s hjemmeside gøres mere tidssvarende. Der opsættes rottespærrer og
offentlige- og private kloakker renoveres i forbindelse med konstaterede kloakdefekter.
Endvidere lægges der op til at anvende nye typer af bekæmpelsesmetoder i kloaksystemet.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse
I HTK betales rottebekæmpelsen som en del af Skadedyrsbekæmpelsen, der bliver opkrævet halv
årligt over ejendomsskatten, som en årligt fastsat promille af ejendomsværdien. I 2013 var det
0,02 promille, hvilket svarer til ca. 825.000 kr..
Kommunens myndighedsansvar for rottebekæmpelse er forankret i Teknik- og Miljøcenteret (TMC).
Det praktiske bekæmpelsesarbejder udføres af Driftsbyen. Driftsbyen råder i dag over tre
uddannede rottebekæmpere, en tv-inspektionsvogn med spuler, slamsuger samt gravemaskiner.
Driftsbyen er således fuldt udrustet til udførelse af opgaven.
I forbindelse med besøg vil borgerne blive vejledt og rådgivet af rottebekæmperen.
Rottebekæmperen vil ved gennemgang af ejendommen undersøge kloakforholdene. Ofte vil en
kloakdefekt opdages ved en røgtest, som kan vise en utæthed i afløbsystemet. Ved komplicerede
forhold kan det være nødvendig at køre TV-inspektion for at få afklaret kloakdefekten. Udgiften til
TV inspektion, når den foretages i privat kloak, afholdes af grundejeren. Hvis grundejeren ikke af
egen drift udbedrer kloakdefekten giver TMC påbud til grundejeren.
Grundejeren er ansvarlig for sikring og renholdelse af brønde og stikledninger således, at rotters
levemulighed på ejendommene begrænses mest muligt. Udgifter til udbedring af kloakdefekter og
bygningsfejl påhviler derfor grundejer.
I 2007 overtog Driftsbyen rottebekæmpelsen i HTK fra det private firma Kiltin A/S. Dengang Kiltin
udførte rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker blev der lagt giftblokke i brøndene. Udlægning af
giftblokke i brøndene blev stoppet, da Driftsbyen overtog opgaven med rottebekæmpelse for at
undgå udvaskning af gift til Køge Bugt og for at forhindre resistens blandt rotterne. I stedet for er
bekæmpelsen effektiviseret ved en hurtig indsats på anmeldelser fra borgerne samt bekæmpelse af
rotterne på overfladen. Der laves løbende forbedringer af kommunens kloaknet og udgifterne
afholdes af HTK Kloak A/S.

Udgifter
I Tabel 1, er angivet de seneste 5 års udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, udtrykt som kr.
pr. indbygger i kommunen. Tallene er hentet fra Naturstyrelsens offentlige statistikker over
rottebekæmpelsen. Det ses at udgiften for rottebekæmpelse pr. indbygger i HTK ligger på niveau
med gennemsnitsudgiften for 57 kommuner beliggende på Sjælland og øerne.
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År

2007

2008

2009

2010

2011

Udgift kr. pr. indbygger i
12,49
15,78
16,86
12,29
15,39
Høje-Taastrup Kommune
Indbygger antal i
46.683
47.158
47.380
47.664
47.753
Høje-Taastrup Kommune
I alt gennemsnit i 57 kommuner,
11,12
15,57
17,05
17,19
16,70
kr.
Tabel 1. Oversigt over pris pr. indbygger for rottebekæmpelse, i perioden 2007-2011.
Kilde: Naturstyrelsens statistik over udgifter til rottebekæmpelse.

Anmeldelser
I Danmark har antallet af anmeldelser været faldende siden rekordåret 2008, hvor der blev anmeldt
mere end 168.000 rotteforekomster på landsplan. I Høje-Taastrup var tallet ca. 700. I 2010 var
antallet af anmeldelser i hele landet faldet med ca. 24 procent, hvorimod det kun faldt med ca. 4
procent i Høje-Taastrup.

Figur 1. Udvikling i antal af anmeldelser i perioden 1999-2011 i Danmark og HøjeTaastrup Kommune.
I HTK ses en stigning af anmeldelser fra 2008 og niveauet er ikke faldet men ligger omkring 700
anmeldelser. Antallet af rotteanmeldelser til HTK Kloak A/S sker både pr. telefon og elektronisk via
hjemmesiden. Antallet af henvendelser svinger mellem 2 og 10 opkald pr. telefon dagligt, samt 2 -3
elektroniske anmeldelser dagligt. I alt er der omkring 800 – 1000 henvendelser årligt, nogle af
henvendelserne viser sig ikke at dreje sig om rotter.
Året 2008 var det helt store rotte år i Danmark, hvor rottebestanden voksede og antallet af
rotteanmeldelser steg martkant. Der findes flere forklaringer som kan ligge til grund for stigningen
af anmeldelser. I 2007 overtog Driftsbyen rottebekæmpelsen og stoppede med at lægge giftblokke
ud i brønde. Dette kan have medført, at rottebestanden voksede. En anden forklaring kan være
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kloaktilstanden – store dele af især det private kloaknet trænger til renovering. Dette gælder også
på landsplan ifølge Naturstyrelsen. Hvis kloakken ikke er vedligeholdt trænger rotterne op til
overfladen og dette vil medføre flere anmeldelser. En tredje forklaring kan være klimaforandringer mildere vintre, øgede nedbørsmængder, som medfører oversvømmelser af kloakker, og dermed
rotter der trænger op i stik og ledninger. En fjerde forklaring kan være naturlige cyklusser i
rottebestanden. Året 2008 blev forudsagt af ekspert fra Naturstyrelsen Peter Weile til at være et
stort rotteår. Der findes sammenligningsdata mellem Danmark og England, der indikerer at
rottebestanden naturligt stiger vært tiende år. Meget tyder på, at 2008 var et år hvor antallet af
rotter naturligt øges.
Dette vil naturligvis influere på antallet af anmeldelser jo flere rotter der fødes desto flere rotter vil
komme op til overfladen og dermed give flere rotteanmeldelser.

Private sikringsordninger

I Høje-Taastrup Kommune arbejder 10 skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, som i alt har 102 private
sikringsordninger med virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Totale mængde gift anvendt i Høje‐Taastrup Kommune
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Figur 2. Viser den totale mængde gift, der er anvendt i Høje-Taastrup. Hvor meget der er
brugt af kommunen og i private sikringsordninger.
Som det ses af figur 2, har HTK anvendt 70 kg gift og de private skadedyrsbekæmpelsesfirmaer har
anvendt 397 kg rottegift. Den samlede mængde registrerede gift, som er anvendt i HTK er 467 kg.
De giftstoffer der anvendes er Difethialon, Bromadiolon, Flocoumafen, Coumatetralyl og
Difenacoum. I figur 2 vises den procentvise fordeling af de typer af rottegift, der er brugt til
bekæmpelse af rotter i kommunen. Den mest anvendte gifttype Bromadialon med 88 %. Der er
brugt under en procent af coumatetralyl. De tre sidste typer af gift står for mellem 3 - 5 % af det
totale giftforbrug.
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Figur 3. Procentvis fordeling af de rottegifte, der er lagt ud i HTK.

Resistens
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside er der ikke registreret nogen resistens i Høje-Taastrup
Kommune, idet der ikke er indsendt rotter til resistensundersøgelser. Men i Ishøj Kommune, der
ligger syd for Høje-Taastrup er der registreret resistens i mod Difenaccum, og rotter vil ved naturlig
vandring kunne bringe denne resistens videre til rottepopulationerne i Høje-Taastrup Kommune.

Figur 4. Oversigtskort over registrerede resistens hos rotter i Høje-Taastrup og omegns
kommuner. Kortet er kopieret fra Naturstyrelsens hjemmeside.
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Høje-Taastrup Kommunes tiltag til opnåelse af ovenfor beskrevne mål til bekæmpelse og
forebyggelse af rotter er en mere målrettet rottebekæmpelse på anmeldelser ved at udvikle
oversigtsværktøjer, målrettet og forbedret kommunikation og forebyggende information til borgere,
grundejere og virksomheder. Sikre offentlige og kommunale institutioner og bygninger. Samtidig vil
der være fokus på at følge Naturstyrelsens resistensstrategi og anvende den svageste gift først og
bruge så lidt gift som muligt.

Beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
Tabel 2 viser målsætninger, handlinger samt tidsfrister for skadedyrsbekæmpelsen.
Mål
Handling
Tidsfrist
Opdatere faglig viden
Deltage i kurser og erfa-møder. Løbende
Kortlægge rotteanmeldelser
Registrering af anmeldelser på
Løbende
(udvikle oversigts- og styrings
et kort i GIS (Geografisk
værktøj)
informationssystem).
Kortlægge udbredelse af
Indfange levende rotter og
Løbende
resistens overfor rottegift.
sende dem til
resistensundersøgelse.
Udføre giftfri rottebekæmpelse. Undersøge mulighederne for at
Løbende
anvende nye fælder og
rottespærrer der fungerer uden
gift.
Registrere landzone
Registrering på kort og i
Løbende
ejendomme
database
Samarbejde med relevante
 Danne arbejdsgruppe.
1. januar 2014
parter med hensyn til
 Opstart af kortlægning
kommunale institutioner og
af kommunale
opsætning af rottespærrer
institutioner
Samarbejde med relevante
 Danne arbejdsgruppe
I forbindelse med
parter mht. byggemodninger
 Løbende samarbejde
byggemodning af nye
og opsætninger af rottespærrer
byområder.
og andre rotteanordninger
Sikring af kommunale
Opsætning af rottespærrer,
1. juli 2015
institutioner
hvor det er teknisk muligt på
baggrund af kortlægning
Kortlægning af
Indhente information fra
Er udført i 2013 – skal
sikringsordninger
relevante bekæmpelsesfirmaer
opdateres årligt.
i kommunen
Forbedre kommunikation og
 Opdatere hjemmeside
1. januar 2014
information til borgere og
(kommunens pligter,
virksomheder
grundejers pligter, links
til naturstyrelsens
hjemmeside og pjecer,
kontakt information).
 Annoncering i
lokalaviser og på
hjemmeside vedrørende
tilsyn.
Fokus på fodring af fugle.
Udarbejde pjece og information
1. januar 2014.
på hjemmeside
Samarbejde med
Planlægge samarbejde
Løbende
Fødevareregionen vedrørende
tilsyn af fødevarevirksomheder
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Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og
bekæmpelse af rotter
Ejendomme i landzone
HTK undersøgte senest i efteråret 2012 alle faste ejendomme i landzone for rotter i forbindelse med
den halvårlige rottekampagne. Der blev registreret 12 ejendomme i landzone med rotter. På
ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme afleverer rottebekæmperen en skriftlig
meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.
Undersøgte ejendomme inddeles herefter i to kategorier af ejendomme henholdsvis:
1. Ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme.
2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter.
Ejendomme uden rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme, får efterfølgende kun
tilsynsbesøg hvert 2. år.
På ejendomme, hvor der konstateres rotter, iværksættes rottebekæmpelse og der vil være
opfølgning indtil man er sikker på at problemet er løst. Derefter vil der være tilsynsbesøg hver 6.
måned indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst
af rotter. Derefter foretages tilsynsbesøg hver 2. år.

Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder

I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager HTK kun rottebekæmpelse efter
anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller
dennes repræsentant informeres om eventuel rottegiftudlægning.
Når anmeldelsen er modtaget vil, Driftsbyen iværksætte rottebekæmpelsen normalt inden for 24
timer. Årsagen til forekomst af rotter vil blive undersøgt og borgeren vil blive informeret om
årsagen hertil samt orientering om, hvad de skal foretage sig for at undgå rotter. Efter 4 -5 uger vil
der blive foretaget opfølgning. Rottefængeren vil køre til adressen indtil, han er sikker på at
problemet er løst. I tilfælde af rotter i beboelse bekæmper Driftsbyen også rotter udenfor
kommunens normale arbejdstid.
HTK har særlig fokus på rottesager, hvori der indgår konstaterede defekter på afløbssystemer, hvor
der nøje følges op på, om grundejer udfører den pålagte undersøgelse og reparation.

Fødevarevirksomheder
I fødevarevirksomheder kan eftersyn for rotter ske samtidig med Fødevareregionens kontrol.
I tilfælde af rotte forekomst eller begrundet mistanke om samme, informerer rottebekæmperen
straks TMC og underretter samtidigt Fødevareregionen.
Fødevareregionen vil herefter kontakte rottebekæmperen, og efter nærmere instruks fra
Fødevareregionen aftales i mange tilfælde et fælles besøg, hvor både rottebekæmperen og
repræsentanten fra Fødevareregionen er til stede. Ifølge lovgivningen overgår det juridiske ansvar
for bekæmpelsen af rotter på fødevarevirksomheder formelt til Fødevareregionen, når der
konstateres forekomst af rotter.
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I praksis sker det i et tæt samarbejde mellem Fødevareregionen, rottebekæmperen og kommunen.
Såfremt der er behov for udstedelse af påbudsbreve f.eks. i tilfælde af kloakdefekter på
virksomheden er det kommunens opgave.

Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og
rottespærrer)

Der vil fortsat ikke blive anvendt giftblokke i kloakledningerne. Til gengæld vil kommune overveje
at indkøbe eller leje rottespærrer der dræber rotterne med spyd. Disse kan opsættes når der i et
område konstateres mange rotter kloakken og dermed risiko for at rotterne trænger op gennem
faldstammer m.m.. De kan også anvendes mens der ventes på at kloakdefekter findes og udbedres.
Det overvejes også at indkøbe/leje nye typer at fælder uden brug af gift til opsætning hvor der
færdes mange børn og dyr f.eks. i børneinstitutioner.

Rottespærrer i kommunale ejendomme

I bekendtgørelsen om forebyggelse af rotter er det bestemt, at kommunen i alle kommunalt ejede
ejendomme, f. eks. Institutioner, offentlige ejendomme, skal forsyne disse med rottespærrer,
såfremt det (ifølge bekendtgørelsens ordlyd) er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. HTK har en
periode på tre år til at undersøge og udføre dette arbejde, at regne fra ikrafttrædelsen af den nye
bekendtgørelse 1. juli 2012. jævnfør § 37 stk. 2 i den nye bekendtgørelse dvs. 1. juli 2015.

Kommunale genbrugsstationer
HTK’s genbrugsstation adresse
Lervangen 1-3
2630 Taastrup
Genbrugspladser/deponi er sårbare områder for rotteinvasion, og der er derfor skærpet opsyn for
rotter i disse områder. Rottebekæmpelsen foregår på samme måde som andre steder i kommunen.

Lossepladser og deponi

HTK har en uafklaret sag med Sengeløse Losseplads som endnu ikke er lukket. Den vurderes ikke til
at udgøre nogen rottetrussel. Derudover har kommunen 3 depoter til opbevaring af deponeret jord.
Denne jord indeholder kun byggeaffald i form af beton og tegl og lignende, som ikke indeholder
nogen potentiel fødekilde for rotter. På den baggrund vurderes hverken Sengeløse Losseplads og
nogen af jorddepoterne til at udgøre nogen rottetrussel.

Information og kontakt til borgerne
Kommunens hjemmeside skal opdateres så borgere og virksomheder nemt kan skaffe sig de
oplysninger der er brug for i forbindelse med rotteanmeldelse og bekæmpelse.
Ifølge § 9 skal byrådet to gange om året sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering
om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Det gøres ved annoncer i
lokalaviserne og hjemmesiden. Samtidig vil HTK informere om rotteproblemer ved fodring af fugle,
kompostbunker, hønsehold m.m.

Sikringsordninger

Kortlægning af sikringsordninger, registrere de ordninger kommunen kender til samt kontakte
lokale autoriserede rottebekæmpelsesfirmaer.
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