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Indledning, formål og Lovgrundlag
Fredensborg kommune har ansvaret for at der foretages en effektiv bekæmpelser af rotter i kommunen og
skal i den forbindelse udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Handlingsplanen skal revideres mindst hvert 3. år. Handlingsplanens indhold er fastsat i
Rottebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 1723 af 17-12 2017.
Denne handlingsplan erstatter Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18.
Generel udvikling i Rottebekæmpelsen
Kravene til rottebekæmpelse har ændret sig i de seneste år. Der er kommet meget større fokus på at
forebygge rottetilhold gennem rottesikring af bygninger frem for forebyggende giftudlægning, som
tidligere var almindeligt, men ikke længere er tilladt.
Det skyldes at man dels ønsker at nedsætte risikoen for at rotterne opnår resistens – dvs. bliver immune
overfor giften - og dels skal såkaldte sekundære forgiftninger undgås.
1. Resistens overfor visse af de anvendte gifte er nogle steder et problem, og for at sikre, at rotterne
ikke udvikler generel resistens, så de ikke kan bekæmpes med gift, har Miljøstyrelsen derfor
fastlagt en resistensstrategi, der fastsætter, at rottebekæmperen skal anvende de svageste gifte
først og kun gå over til de mellemstærke gifte, hvis de svageste ikke giver mærkbart resultat.
2. Sekundær forgiftning er betegnelsen for at rovdyr og rovfugle, ophober gift i kroppen efter at have
ædt rotter, der er døde eller svækkede efter indtagelse af rottegift. Mere end 80 % af de rovdyr og
-fugle, man har undersøgt, havde rottegift i kroppen. Det har indflydelse på deres overlevelse og
forplantningsevne og skal derfor søges reduceret.
Denne handlingsplan skal understøtte disse tiltag.
Lovændringer
Der er sket flg. ændringer i lovgrundlaget siden vedtagelsen af sidste handlingsplan:
1. Privat rottebekæmpelse
Med den seneste lovændring er der i et vist omfang givet mulighed for privat rottebekæmpelse.
Som ejer af en erhvervsejendom kan man erhverve en begrænset autorisation til rottebekæmpelse
på egen erhvervsejendom. Autorisationen kan opnås af personer, der har sprøjtebevis el. lign.
efter de har gennemført et en-dagskursus i rottebekæmpelse.
Den begrænsede autorisation – en såkaldt R2 autorisation - giver mulighed for at købe de
svageste rottegifte og anvende dem på egen ejendom. Det kræves samtidig, at rottetilholdet og
den gennemførte bekæmpelse anmeldes til kommunen, samt at giftforbruget indberettes årligt.
Det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om man vil tillade privat rottebekæmpelse i
kommunen.
2. Tilsyn med ejendomme i landområdet.
Tidligere skulle alle ejendomme i landzone besøges hvert andet år med henblik på at undersøge
ejendommen for rotter. Det drejede sig om ca. 1600 ejendomme i Fredensborg kommune.
Med den nyeste lovændring er tilsynsforpligtelsen ændret, så det nu er færre ejendomme, der
skal besøges, men tilsynsfrekvensen er øget til hvert år. Tilsynet skal være grundigere end
tidligere, idet der nu er tale om en egentlig bygningsgennemgang, hvor rottebekæmperen
gennemgår bygningerne på ejendommen og undersøger, om de er tilstrækkeligt rottesikrede.
De ejendomme, der skal føres tilsyn med, er erhvervsejendomme med dyrehold, eller
primærproduktion og/eller opbevaring af fødevarer til mennesker og foder til dyr. Tilsynet skal ske
i perioden oktober-marts, hvor der statistisk set er flest rotteanmeldelser.
Der er ca. 70 ejendomme i denne kategori i Fredensborg Kommune.
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3. Bekæmpelse indendørs i beboelser, institutioner mv. i weekender og på helligdage.
Lovgivningen er blevet skærpet, således, at der nu også skal foretages rottebekæmpelse i
weekender og på helligdage, når der konstateres rotter indendørs i beboelser, institutioner, på
fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør
en særlig sundhedsmæssig risiko.
4. Opsætning af rottespærrer på offentlige og private institutioner.
En rottespærre er i princippet en klap, der installeres i kloaksystemet, så rotterne kun kan komme
den ene vej igennem kloakledningen. Dermed kan man i princippet forhindre rotters adgang til
dele af et kloaksystem.
Der er tidligere sat rottespærrer op på kommunale institutioner. Nu er kravene skærpede, så
kommunen også – efter tilladelse fra grundejer - skal opsætte rottespærrer på statslige, regionale
og private institutioner. Dette skal være gennemført inden 1. januar 2021.
5. Opsætning af rottespærrer i forbindelse med kommunale byggemodninger af parcelhusområder.
Det er nu et krav, at der senest pr. 1. januar 2021 skal opsættes rottespærrer ved
byggemodninger af nye parcelhusområder, med mindre det vil give væsentlige driftsforstyrrelser.
Nyt IT-system
Da det eksisterende IT-system, Rotteweb, er forældet skal der i 2019 implementeres et nyt system,
Driftweb, som både bekæmper og administration skal oplæres i.

Rottebekæmpelsen i Fredensborg kommune
Praktisk rottebekæmpelse:
Den praktiske rottebekæmpelse i Fredensborg kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma, som
arbejder under en 4-årig kontrakt med udløb d. 1. okt. 2020.
Firmaet





udfører:
Undersøgelse og rådgivning ved den enkelte rotteanmeldelse.
Rottebekæmpelse med tilhørende opfølgende tilsyn.
Indberetning af udførte tiltag mv. i kommunens digitale system til håndtering af
rotteanmeldelser, Driftweb.
De lovpligtige besøg på de ovenfor nævnte tilsynsejendomme i landzone.

Myndighedsforpligtelser:
Fredensborg kommune er myndighed på området og har en række administrative opgaver i den
forbindelse, fx:










Rådgivning af borgere og virksomheder i forbindelse med konkrete sager
Myndighedsbehandling (påbud mv.)
Tilsyn med private rottebekæmpere
Løbende dialog med og kontrol af bekæmpelsesfirmaet
Indberetninger af data til Miljøstyrelsens database Rottereden
Administration af Driftweb 3
Halvårlig annoncering af borgernes pligt til at anmelde rotter
Formidling af rottebekæmpelsen og økonomi
Udarbejdelser af handlingsplan og opfølgning på samme
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Fredensborg Kommune benytter som nævnt det digitale system Driftweb til at håndtere rotteanmeldelser.
Borgerne anmelder via kommunens hjemmeside direkte i systemet, og rottebekæmperen registrerer,
hvordan bekæmpelsen sker på de enkelte ejendomme, og hvilke tiltag borgerne skal udføre, for at komme
rotterne til livs. Dermed sikres det, at både kommune og rottebekæmper har adgang til den samme,
opdaterede information om hver enkelt henvendelse.
Såfremt borgrene ikke har adgang til nettet, kan anmeldelse ske telefonisk til bekæmpelsesfirmaet, som
så opretter anmeldelsen i Driftweb.
Registreringerne giver grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige sammenhænge i
rotteanmeldelserne, problemtyper, giftforbrug mv. På denne baggrund kan der udvælges særlige
indsatsområder for rottebekæmpelsen ligesom udviklingen hen over årene bliver målbar.

6

Evaluering af handlingsplanen fra 2016 -2018
Handlingsplan for Rottebekæmpelse 2016 – 2018 havde flg. overordnede mål og succeskriterier:

Overordnede mål for rottebekæmpelsen 2016 - 2018
At forebyggelse frem for at bekæmpelse er den overordnede strategi.
At der foretages en effektiv bekæmpelse, for at forebygge gener fra rotter og tilstræbe at rotterne i videst
muligt omfang ikke findes uden for kloakkerne.
At den kommunale bekæmpelse af rotter medvirker til begrænsning af sekundær forgiftning af rovdyr og
rovfugle.
At borgerne oplever en god service og effektiv rottebekæmpelse.

Succeskriterier og handlinger
Der var følgende succeskriterier og tilknyttede handlinger i perioden 2016-2018:
1.

Ved anmeldelse af rotter er de fastsatte frister for besøg overholdt, dvs. første besøg er sket
senest 3 hverdage efter anmeldelse ved udendørs rotter henholdsvis 1 hverdag efter anmeldelse
af indendørs rotter eller rotter i institutioner, skoler og fødevarevirksomheder - med mindre der
er aftalt andet med anmelder.

2.

At rottebekæmperen har givet vejledning om forebyggende indsats, så borgeren rottesikrer sin
ejendom så grundigt, at gentagne henvendelser fra samme ejendom bliver minimeret.
Kommunen følger op, hvis borger ikke foretager rottesikring.

3.

At rottebekæmperen har fulgt resistensstrategien.

4.

At hjemmesiden og øvrig information har sikret, at borgere og virksomheder mv. har haft nem
adgang til oplysninger om, hvordan man anmelder, rottesikrer sin ejendom og om
rottebekæmpelse i øvrigt.

5.

At Rotteweb er udnyttet maksimalt, så systemet indeholder alle relevante data om årsag og
bekæmpelse, så forebyggelse og information kunne målrettes relevante problemstillinger.
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Konkrete tiltag for at opnå de beskrevne mål og succeskriterier

gennemført

Der skal løbende foretages stikprøver i Rotteweb for at følge op på de fastsatte mål og
succeskriterier.

ja

Der foretages løbende udtræk fra Rotteweb for at kortlægge, om der er særlige
problemstillinger.

ja

Der foretages udtræk af rotteweb for at kortlægge primære årsager til rottetilholdet med
henblik på målrettet information på hjemmeside og i annoncer.

ja

Der skal være løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring den daglige
bekæmpelse og om eventuelle problemsager, så disse løses hurtigst muligt.

ja

Der gennemføres hurtig myndighedsbehandling i sager, hvor ejer ikke udfører den
nødvendige rottesikring.

ja

Der er tæt dialog med Fredensborg Forsyning i de sager hvor rotteproblemet skyldes fejl på
det offentlige kloaksystem.

ja

Rottebekæmperens anvendelse af giftstoffer følges med henblik på begrænsning af
sekundær forgiftning.

ja

Der føres en koordineret indsats med Fødevareregionen ved forekomst af rotter i
fødevarevirksomheder, institutionskøkkener mv.

ja

Information på hjemmesiden kontrolleres løbende og opdateres ved behov.

ja

Der gennemføres i perioden én tilfredshedsundersøgelse basseret på stikprøver blandt de
borgere, der har fået foretaget rottebekæmpelse.

ja

Sagbehandlere og rottebekæmper deltager i erfaringsudvekslingsfora, i temamøder og
efteruddannelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

ja

Status 2018:
Alle de nævnte tiltag er gennemført. Herunder er belyst enkelte handlinger og resultater.
Årsager til rottetilhold
De primære årsager til rottetilhold, har i de seneste år været vildtfuglefodring og opbevaring af
foder til fodring af mindre husdyr som høns og kaniner mv. Disse forhold er årsag til ca. halvdelen
af alle anmeldelser.
Ca. 25 % af anmeldelserne skyldes usikrede bygninger i form af huller i sokler, tagkonstruktioner
mv.
Omkring 10 % skyldes defekter på private kloakledninger.
I nogle tilfælde har der i samlede bebyggelser været samme konstruktionsfejl, fx usikrede
udluftninger Administrationen har i den forbindelse været i dialog med repræsentanter for de
konkrete områder.
Antal anmeldelser og giftforbrug
Antallet af rotteanmeldelser har været stigende i løbet af de seneste 6 år og har i de seneste 3 år
ligget på omkring 11-1200 anmeldelser årligt, se Tabel 1.
Stigningen afspejler udviklingen på landsplan og kan ikke forklares umiddelbart.
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Tabel 1, Udviklingen i rotteanmeldelser 2013-2018
År

2013

2014

2015

2016

2017

Jan-okt
2018

815

975

1055

1179

1056

976

Antal rotteanmeldelser
Giftforbrug svag gift, kg

*)

*)

40

45

301

Giftforbrug mellem gift, kg

*)

*)

672

31

17

Giftforbrug stærk gift, kg

*)

*)

1

0

0

*) data ikke valide og derfor ikke medtaget
Det ses, at giftforbruget ændrer sig i 2016, hvor forbruget af gift med mellemstyrke falder drastisk.
Det afspejles dog ikke i forbruget af svag gift, formentlig pga. det daværende
rottebekæmpelsesfirmas manglende registreringer. Resistensstrategiens intention om at anvende
den svageste gift først, slår helt igennem i 2017, hvor 95% af den anvendte gift er af den svage
slags.
Der er ikke konstateret resistensproblemer i forbindelse med bekæmpelsen i Fredensborg
kommune.
Dialog med bekæmpelsesfirmaet
Administrationen er løbende i dialog med bekæmpelsesfirmaet. Dels med rottebekæmperen omkring
enkeltsager og dels med firmaets ledelse i form af både drifts- og evauleringsmøder.
Samarbejde med Fredensborg Forsyning
Administrationen har et godt samarbejde med Fredensborg Forsyning om opsporing af fejl og hurtig
udbedring af evt. defekter på der offentlige kloaksystem.
Information
I forhold til informationsindsatsen er der lagt en række illustrative og oplysende tegnefilm på
hjemmesiden, som beskriver hvordan man kan rottesikre sin ejendom.
Tilfredshedsundersøgelse
Den gennemførte tilfredshedsundersøgelse, der er foretaget ultimo 2018 viser, at der er stor
tilfredshed med kommunens rottebekæmpelse, herunder rottebekæmperens indsats, punktlighed og
vejledning til borgerne om hvordan de rottesikrer deres ejendomme.

Særlige indsatsområder 2016-18
I Rottehandlingsplan 2016-18 var nedenstående indsatsområder:
Ejendomme i landzone
Det er muligt at søge om dispensation til at udtage ejendomme i landsbyer fra forpligtelsen til de toårige
tilsynsbesøg på ejendomme i landzone. I planperioden vil der blive set nærmere på, om der er nogen
områder i kommunen, der lever op til kriterierne for dispensation.
Status 2018:
Med den seneste lovændring skal tilsynet i landområdet kun rettes mod særlige produktionsejendomme.
Dermed er dette punkt bortfaldet
Havneområder, losseplads og genbrugspladser
2018: Der er ikke konstateret særlige problemer.
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Vildtfodringspladser
I forbindelse med landbrugstilsyn registreres vildtfodringspladser og der vejledes om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter. Der er planlagt dialogmøde med jagtforeningerne om problematikken.
Status 2018:
Der vejledes om vildtfordringspladser i forbindelse med landbrugstilsyn. Der er afholdt møde med
repræsentanter for jagtforeningerne om forebyggelse af rottetilhold ved vildtfodringspladser og dialogen
fortsætter i næste planperiode.
Rottespærrer
Status 2018:
Der er tidligere installeret rottespærrer i alle kommunale institutioner, skoler og plejehjem hvor det
teknisk har været muligt.
De installerede rottespærrer serviceres 1x årligt.
Kloak og giftblokke.
Fredensborg Kommune vil gå i dialog med Fredensborg Forsyning med henblik på at minimere
rotteproblemer i forbindelse med kloakrenovering ved øget brug af elektroniske fælder.
Status 2018:
Administrationen er i løbende dialog med Fredensborg Forsyning om rottebekæmpelse i forbindelse med
kloakrenovering. Der foretages ikke permanent rottebekæmpelse med giftblokke i kloakkerne. Dermed
nedsættes risikoen for at rotterne udvikler resistens overfor de anvendte gifte.

Generelle bemærkninger til rottebekæmpelsen 2016-18.
Rottebekæmpelsen har i perioden 2016-18 været præget af store problemer med det firma, der varetog
bekæmpelsen i starten af planperioden. Det førte i 2016 til, at kontrakten efter gensidig overenskomst
blev ophævet før kontraktperiodens udløb.
Efter udbud varetages bekæmpelsen nu af et andet firma, som administrationen også følger tæt.
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Rottebekæmpelse 2019-21
Kravene til kommunens handlingsplan er fastsat i lovgivningen og skal indeholde følgende:

Overordnede mål for rottebekæmpelsen 2019 - 2021
På baggrund af evaluering af Handlingsplan 2016-18 er der fastsat følgende overordnede mål for
rottebekæmpelsen i perioden 2019 – 2021.


At forebyggelse frem for bekæmpelse er den overordnede strategi.



At borgerne oplever en god service og effektiv rottebekæmpelse.



At der foretages en effektiv bekæmpelse, for at forebygge gener fra rotter og tilstræbe at rotterne
i videst muligt omfang ikke findes uden for kloakkerne.



At den kommunale bekæmpelse af rotter medvirker til begrænsning af forgiftning af rovdyr og
rovfugle.

Tildelte resurser til rottebekæmpelsen
Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret efter et hvile-i-sig-selv princip og opkræves via
ejendomsskattebilletten
Gebyr 2018:

kr. 4,30 pr. 100.000 kr. ejendomsværdi

Det samlede budget for rottebekæmpelsen i 2018 er 1.714.000,-. Beløbet indeholder udover udgiften til
selve rottebekæmpelsen administrationsudgifter og opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer ved
institutioner mv. Udgiften til rottebekæmpelsen er steget i de senere år, primært efter det seneste udbud,
hvis resultat afspejler ændringerne i lovgivningen mht. ændret giftforbrug, hvor anvendelse af svagere
gifte er mere tilsynskrævende end tidligere. Samtidig er der stillet krav om at installation af rottespærrer
på institutioner mv. finansieres over rottebekæmpelsen.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
a) Ved anmeldelse af rotter er de fastsatte frister for besøg overholdt med mindre der er aftalt andet
med anmelder.
Første besøg skal ske senest tre hverdage efter anmeldelse af udendørs rotter og en dag efter
anmeldelse af indendørs rotter i beboelser, institutioner, skoler og fødevarevirksomheder samt
indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rottens tilstedeværelse udgør en særlig
sundhedsmæssig risiko.
b) At rottebekæmperen følger resistensstrategien, dvs. der anvendes de svageste gifte først.
c)

At rottebekæmperen har givet vejledning om forebyggende indsats, så borgeren rottesikrer sin
ejendom så grundigt, at gentagne rotteangreb undgås og nye henvendelser fra samme ejendom
dermed bliver minimeret.

d) At Driftweb er implementeret og udnyttet maksimalt, så systemet indeholder alle relevante data
om årsag og bekæmpelse, således at forebyggelse og information kan målrettes relevante
problemstillinger.
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e) At der føres tilsyn med bekæmpelsesfirmaets opfyldelse af kontrakt og fokusområderne i
rottehandlingsplanen
f)

At oversigten over de tilsynspligtige ejendomme i landzonen revideres årligt

g) At det via hjemmesiden eller gennem øvrig information er sikret, at borgere og virksomheder mv.
har haft nem adgang til oplysninger om, hvordan man anmelder rotter, rottesikrer sin ejendom og
om rottebekæmpelse i øvrigt.
h) At der efter tilladelse fra grundejeren installeres rottespærrer, hvor det er teknisk muligt på
private, regionale og statslige skoler og institutioner
i)

At kommunen som grundejer senest pr 1. januar 2021 installerer rottespærrer i forbindelse med
byggemodninger af nye parcelhusområder hvor det er teknisk muligt.

j)

At det, før udløb af den nuværende kontrakt i oktober 2020, vurderes hvordan rottebekæmpelsen i
Fredensborg kommune skal gennemføres fremover.

Beskrivelse af konkrete tiltag for at nå de opstillede mål
a) Der skal løbende foretages stikprøver i Driftweb for:
o
o
o
o

At følge op på de fastsatte mål og succeskriterier, herunder overholdelse af tidsfrister og
giftforbrug.
At sikre, at rottebekæmperen anvender systemet optimalt
At kortlægge primære årsager til rottetilholdet med henblik på målrettet information på
hjemmeside og i annoncer
At kortlægge, om der er særlige problemstillinger

b) Der er løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring den daglige bekæmpelse og om
eventuelle problemsager, så disse løses hurtigst muligt.
c)

Der gennemføres hurtig myndighedsbehandling i sager, hvor ejer ikke udfører den nødvendige
rottesikring.

d) Der er tæt dialog med Fredensborg Forsyning i de sager hvor rotteproblemet skyldes fejl på det
offentlige kloaksystem
e) Information på hjemmesiden kontrolleres løbende og opdateres ved behov.
f)

Sagbehandlere og rottebekæmper deltager i erfaringsudvekslingsfora, i temamøder og
efteruddannelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Forsyningen om
kloakrottebekæmpelse
Administrationen vil fortsætte den løbende kontakt med Forsyningen omkring konkrete sager.
For at nedsætte risikoen for resistens vil der fortsat ikke blive bekæmpet rotter rutinemæssigt i
kloakker.
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Ved kloakrenoveringer og nyanlæg, hvor der graves op, så rotterne har mulighed for at komme
ud af kloaksystemet, skal kloaksystemet sikres med en elektronisk rottefælde el. lign., så
risikoen for at rotterne kommer op til overfladen minimeres.

Oplysning om kommunen tillader privat bekæmpelse
Plan-, Klima- og Miljøudvalget har på mødet d. 8. januar 2019 besluttet, at privat bekæmpelse er
tilladt i Fredensborg kommune.

Plan for kommunens tilsyn med privat bekæmpelse
Administrationen vil følge op på den private bekæmpelse i form af tilsyn på adressen, herunder
at der ikke foretages ulovlig forebyggende giftudlægning.
Data fra den private bekæmpelse indberettes månedligt til det statslige system Rottereden.

Særlige indsatsområder vedr. forebyggelse og bekæmpelse på:
a) Tilsynspligtige ejendomme
Rottebekæmperen skal foretage en grundig bygningsgennemgang.
Administrationen vil foretage stikprøvekontrol heraf i form af interview med ejere af
ejendomme, der har fået ført et sådan tilsyn.
Listen med erhvervsejendomme, som skal have tilsyn revideres årligt
b) Øvrige ejendomme
Udover at følge rottebekæmperens arbejde tæt, vil der blive gennemført en
brugerundersøgelse i planperioden.
c) Fødevarevirksomheder
Der føres en koordineret indsat med Fødevareregionen ved forekomst af rotter i
fødevarevirksomheder, institutionskøkkener mv.
d) Kloakker og stikledninger, herunder anvendelse af kloakblokke mv
Samarbejdet med Fredensborg Forsyning om rottebekæmpelse fortsætter. For at undgå
udvikling af resistens, anvendes der fortsat ikke permanent giftudlægning i kloakkerne.
e) Havnearealer
Der vil også fremover blive holdt øje med anmeldelser om rotter på havnene
f) Losseplads og genbrugspladserne
Der vil også fremover blive holdt øje med om der opstår problemer med rotter på Toelt
losseplads og genbrugspladserne.
g) Vildtfodringspladser
På de lovpligtige landbrugstilsyn vil der fortsat blive vejledt om forebyggelse af
rotteproblemer i forbindelse med vildtfodringspladser.
Der vil én gang i planperioden blive fulgt op på problemstillingen via kontakten til
jagtforeningerne i kommunen.
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