Rotteplanen
Forebyggelse og bekæmpelse

Vedtaget af Ishøj Kommune 21.06.2022

2022-2024

Indholdsfortegnelse
Baggrund

3

Rottebekæmpelse

3

Status for rottebekæmpelse 2019-2021

3

Opfølgning på Handlingsplan 2019-2021

4

Indsatsen 2022-2024

4

Anmeldelse af rotter

4

Bekæmpelse

4

Forebyggende indsats

5

Årlige ressourcer

5

Mål og succeskriterier

5

Baggrund
Rotter er et uønsket dyr i Danmark, der i byen primært lever i kloakken. Rotten forårsager hvert
år skader med store omkostninger for grundejere, institutioner og virksomheder. Derudover
betyder varme vintre og tørre somre, at rotter har nemmere ved at finde føde over jorden. De
kan her være en risiko for sundheden ved spredning af sygdomme.
Rotteforekomster skyldes ofte dårligt vedligeholdte eller defekte kloakker og ledninger.
Miljøstyrelsen har i Rottebekendtgørelsen1 pålagt kommunerne at udarbejde en handleplan for
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Denne skal være offentligt tilgængelig, og skal revideres
hver tredje år.

Rottebekæmpelse
Bekæmpelse af rotter er kompliceret. Brug af gift kan over tid give resistens hos rotter, hvilket
ikke er ønskeligt. Rotter er sky overfor nye ting herunder fælder og foderkasser. Rottespærrer
er problematiske, da der kan ske tilstopning af kloakledningen ind mod bygningens
installationer.
Nye mekaniske fælder til forsyningens kloakledninger har vist sig effektive, da de automatisk
med sensorer kan slå rotten effektivt ihjel. Når en fælde er klappet, får Forsyningen direkte
information om det. Derudover logges data automatisk og kan bruges i den fremadrettede
bekæmpelse i kloaksystemet. Ved faldende rotteaktivitet flyttes fælden til et andet sted i
kloaksystemet med større rotteaktivitet.
Status for rottebekæmpelse 2019-2021
De offentlige kloakker i Ishøj Kommune vedligeholdes af Ishøj Forsyning.
Ishøj Forsynings primære omkostninger til rottebekæmpelse består af den forebyggende
indsats ved at vedligeholde og renovere ledninger. Omkostninger hertil kan variere meget fra
år til år.
I Ishøj Kommune foretages bekæmpelsen på baggrund af anmeldelser fra borgere og
virksomheder. Kommunen har udliciteret den praktiske del til skadedyrsfirmaet Kiltin A/S.
Anmeldelserne indberettes til en database via kommunens hjemmeside. Udviklingen af
anmeldelser ses af figur 1.
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Figur 1 Anmeldelser af rotter i perioden 2018-2021, Ishøj Kommune
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Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 2307 af 06/12/2021

Af figur 1 fremgår det, at der i 2020 var en stigning i antallet af anmeldelser i Ishøj
Kommune, men at der stort set er et stabilt antal anmeldelser på lige under 400 årligt. I den
samme periode ses der en overordnet stigning i antallet af rotteanmeldelser på landsplan
(figur 2), og ligesom i Ishøj Kommune en markant stigning i 2020.
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Figur 2Anmeldelser af rotter i perioden 2018-2021, på landsplan (kilde: www.mst.dk)

Opfølgning på Handlingsplan 2019-2021
Af figur 1 fremgår det, at anmeldelserne har været stabile i perioden 2018-21, med en
stigning i 2020, der dog gik ned igen i 2021.
Kiltin A/S arbejder med bekæmpelse af skadedyr, hvor de har at gøre med
bekæmpelsesmidler til daglig. De er ekstra opsatte på at opspore og følge de nyeste tendenser
indenfor mildere bekæmpelsesmidler, og ikke mindst giftfri metoder, når det er muligt. Dette
var en målsætning i seneste handlingsplan. Der er arbejdet med det, og det er en målsætning i
denne handlingsplan.

Indsatsen 2022-2024
Anmeldelse af rotter
Kommunen vil sikre, at borgere og virksomheder har let adgang til at anmelde rotter i
Kommunens database ” Driftweb”. Kommunen vil prioritere den digitale anmeldelse på
hjemmesiden, men det skal fortsat være muligt for borgere og virksomheder, at få hjælp med
indtastning i ”Driftweb” ved telefonisk henvendelse.
Kommunen registrerer rotteanmeldelser i en database. Dette giver mulighed for statistisk
analyse, samt for at få et visuelt overblik over rotteforekomster på jorden fra udtræk på GISkort. Det nuværende program ” Driftweb” giver et hurtigt overblik med mulighed for en
eventuel forebyggende indsats for kommunen og Forsyningen. Databasen bruges desuden til
den digitale indberetning til Miljøportalens database ”Rottehullet”, der skal foretages årligt
inden 1. april.
Bekæmpelse
Hvis der kommer en anmeldelse om rotter, rykker kommunens skadedyrsbekæmpelse ud.
Ishøj Kommunes skadedyrsbekæmpelse er pt. udliciteret til Kiltin A/S

Af hensyn til sundhed og miljø, har kommunen fokus på, at bruge så lidt og så mildt
bekæmpelsesmiddel (gift) så muligt. Kommunen forsøger at undgå udvikling af resistens
hos rotterne, samt spredning af gift i naturen, med deraf følgende risiko for mennesker og
dyr.
Forebyggende indsats
Kommunale ejendomme
Når kommunen foretager ombygninger i kommunale ejendomme, undersøges muligheden for
at installere rottespærre/rottesikring, og denne installeres hvor det giver mening.
Virksomhed
Den lovpligtige sikringsordning, for visse typer virksomheder, tegnes af den enkelte
virksomhed hos et autoriseret skadedyrsfirma.
• Virksomheden oplyser kommunen, når der er indgået en sikringsordning.
• Skadedyrsfirmaet oplyser årligt kommunen om rotteforekomster, og indberetter dem
ligeledes i Miljøportalens database ”Rottereden” årligt inden 1. april.

Landejendomme
Kommunen fører lovpligtigt tilsyn med landejendomme i landzone, der besøges af et
autoriseret firma (for tiden Kiltin A/S) for bekæmpelse af rotter.
• Ejendommen modtager ét besøg hvert halve år, efter der er konstateret rotte på
ejendommen, indtil den har været fri for rotter ved 3 på hinanden følgende besøg.
Herefter besøges ejendommen igen efter 2 år.
• På ejendomme hvor der ikke træffes nogle hjemme, afleveres en besøgsseddel som
opfodrer grundejer til at anmelde, hvis han har rotter.
• Alle ejendomme får besøg hvert andet år. Dette gælder også ejendomme som ikke
har haft registreret rotter, og ejendomme hvor der ikke træffes nogen hjemme,

Årlige ressourcer
Omkostningerne for den målrettede rottebekæmpelse androg i 2021 ca. 200.000 kr. til
skadedyrsfirmaet Kiltin A/S. Denne udgift forventer vi ikke vil ændre sig væsentligt.
Området er gebyrfinansieret og skal ”hvile i sig selv” over tid. Beløbet opkræves hos
grundejerne over ejendomsskatten.
Det vurderes, at kommunens ressourcer til administration og håndhævelse af
rottebekæmpelsen som tidligere vil udgøre 1/20 årsværk.

Mål og succeskriterier
Det overordnede mål for kommunen er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv
rottebekæmpelse består dels af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til en
anmeldelse, bliver fjernet, og dels af fejlfinding, information og vejledning, der medvirker til,
at problemet ikke kommer igen.
For at understøtte det overordnede mål i den kommunale rottebekæmpelse har Ishøj Kommune
opstillet følgende delmål:

• At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Ishøj
• At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer
over jorden.
• At nedbringe giftforbruget i Ishøj.
• At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst.

