Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af
rotter 2022-2024

Forsidebillede: Frida løber med en rotte i munden ved rottebekæmpelse på Eskilsø
Foto: Sam Christensen

Forord
Kommunerne skal som myndighed på rottebekæmpelsesområdet udarbejde handlingsplaner, som beskriver
kommunens arbejde med bekæmpelsen. Handlingsplanen indeholder de tiltag og initiativer, som kommunen
planlægger for den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter. Kommunernes handlingsplaner
skal revideres hvert 3. år.
Der er ikke ændret på kommunens vision og målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i forhold
til tidligere handlingsplaner.
Der er foretaget en mindre justering af indsatsområderne. Rækkefølgen af de udvalgte indsatsområder er
ikke et udtryk for en indbyrdes prioritering af de enkelte områder.
Handlingsplanen blev vedtaget på Plan og tekniks møde den 2. februar 2022

Vision
Frederikssund Kommune har opstillet visioner for den kommunale rottebekæmpelse og forebyggelse, som
skal være medvirkende til at sikre, at borgerne i Frederikssund Kommune vil have en oplevelse af tryghed,
sikkerhed og effektivitet, når det drejer sig om rotter. Kommunen vil sikre kommunens borgere en
kompetent, effektiv og miljøforsvarlig bekæmpelse, ved at have fokus på en vidensbaseret og målrettet
bekæmpelse samt forebyggelse af rotter.
Kommunens visioner for den kommunale rottebekæmpelse er derfor;
•
•
•
•

Rotter skal ikke udgøre et sundhedsmæssigt problem i Frederikssund Kommune.
Borgerne oplever tryghed i forhold til rotter, idet de ved, hvad de skal gøre, hvis de observerer
rotter, og de oplever, at problemerne bliver løst.
Udledning af rottegift til miljøet begrænses mest muligt inden for rammerne af en effektiv
bekæmpelse.
Rottebekæmpelsen i Frederikssund Kommune skal foregå omkostningseffektivt, målrettet og være
en sikker løsning for forvaltning og borgere.

Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
I henhold til ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” nr. 2307 af 6. dec. 2021 - i det
følgende kaldet ”Bekendtgørelsen”, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rottebekæmpelse.
Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.
Kommunen (kommunalbestyrelsen) har bl.a. pligt til, foruden at foretage en effektiv rottebekæmpelse, at;
• Foretage bekæmpelse efter anmeldelser i byzonen og sommerhusområder
• Udføre rottebekæmpelse i weekender og helligdage, ved forekomst af rotter indendørs i beboelser
og på fødevarevirksomheder
• Føre tilsyn med tilsynspligtige ejendomme hvert år
• Orientere borgerne om deres anmeldelsespligt to gange om året
• Opsætte rottespærrer på kommunale, statslige og private institutioner, hvor det er teknisk muligt
• Sikre, at rottebekæmpelsen i kommunen følger den gældende resistensstrategi udstukket af
Miljøstyrelsen
• Udarbejde en handlingsplan for den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter –
handlingsplanen skal som minimum revideres hvert tredje år
• Indberette nøgletal for den kommunale rottebekæmpelse til Miljøstyrelsen én gang årligt
• Registrere indberetninger fra private sikringsordninger om indgåede/ophørte aftaler, rotteforekomst
og giftforbrug, samt fra private, som har en såkaldt R2 autorisation

Forebyggelse mod rotteangreb er det vigtigste middel til
bekæmpelse af rotter
Den forebyggende indsats er vigtig. Udlægning af rottegift kan slå rotterne ihjel, men hvis der ikke
forebygges ved sikring af ejendommen mod rotter, så kommer der bare nye rotter til. Ved et besøg af
rottebekæmperen vil der være fokus på, hvilke tiltag ejeren af ejendommen kan foretage for at sikre
ejendommen mod rotteangreb.
Det kræver samarbejdsvillighed fra borgerne, når rottebekæmperen kommer med gode råd om forebyggelse
og sikring af egen ejendom mod rotter. Det er ofte forbundet med udgifter til sikring af utætte døre og
porte, sikring af tagnedløb og reparationer på private stikledninger, brønde m.v. Det er borgeren der skal
betale udgifterne til sikring af ejendommen. Derudover er det vigtig, at alle borgere altid sørger for, at affald
og foder ikke er tilgængeligt for rotterne.
Borgere i Frederikssund Kommune kan foretage rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside.
Borgere der anmelder rotter får besøg af rottebekæmperen senest 8 dage efter anmeldelsen, og oftest
meget tidligere. Ved anmeldelse om rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevarevirksomheder og
lignende, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal bekæmperen komme
uden ugrundet ophold. Dette gælder også i weekender og på helligdage. Er der iværksat privat
bekæmpelse, skal kommunen ikke iværksætte bekæmpelse, medmindre borgeren ønsker det. Ejer eller
ejers repræsentant skal være til stede, når rottefængeren kommer på sit første besøg, og skal være tilstede
ved efterfølgende besøg, hvis det skønnes nødvendigt for en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Status
Antallet af rotteanmeldelser
I perioden 2010-2014 modtog vi ca. 800-1.000 anmeldelser om året. Men fra 2015 har der alle årene været
flere end 1.000 anmeldelser pr. år. Specielt i 2020 har der været mange anmeldelser.

Hvad er årsagen til alle disse anmeldelser?
Der er sikkert flere årsager. Men det er muligt, at stigningen i antallet af anmeldelser kan være en
kombination af flere rotter og større opmærksomhed blandt borgerne.
Vi vurderer, at stigningen i 2020 til dels skyldes, at mange har arbejdet hjemme (pga. Corona) og derfor
bedre har kunnet observere rotter eller spor af rotter – både i egen bolig og i omgivelserne/naboejendomme
m.v..
Dette ses fx ved, at antallet af strejfrotter er steget fra 19% til 33%. Rottebekæmperne bruger betegnelsen
strejfrotte, hvis årsagen til rotteproblemet ikke kan lokaliseres på den ejendom, hvor rotteanmeldelsen er
foretaget. Den virkelige årsag vil typisk være fx kloakbrud eller tilgængeligt foder på en anden ejendom i
nabolaget.
Vi vurderer, at de reelle årsager til hovedparten af rotteproblemerne fortsat er defekter på kloaksystemer
eller faldstammeudluftning, mangelfuld rottesikring af boliger, udhuse og landbrugsbygninger samt
tilgængeligt foder fra fuglefodring og dyrehold.
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Informationskampagner
Vi har i perioden oplyst borgere om hvordan fodring og dyrehold kan gøres mere rottesikkert. Det har
bevirket, at andelen af rotteanmeldelser fra privat dyrehold er faldet fra 11% til 6% af anmeldelserne. Men
andelen af sager som skyldes fodring af fugle og vildt er næsten uændret.
I den forgangne planperiode har der været informationskampagner om rottebekæmpelse med emner som
sikring af faldstammeudluftning (2019, Sørg for at rottesikre din bolig) og kloakbrud (2020, Husk at tjekke
brønden – rotteangreb skyldes ofte manglende vedligeholdelse af kloaksystemet).
Kommunens rottehunde har været i rampelyset og omtalt i pressen (og på TV-Lorry) for sin ivrige og
ihærdige arbejdsindsats med rottebekæmpelsen.
Vi vil fortsat have fokus mod sikring af faldstammeudluftning samt både offentlige og private kloakker.

Opfølgning på indsatsområder
Kloak
Vores målsætninger og forventede resultater for den forgangne handleplanperiode har været: forbedret
kvalitet på den private ledningsdel og at antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser falder. Det har vist sig,
at antal anmeldelser relateret til kloak er steget i 2020 og er faldet i 2021.
Vi vil fortsat arbejde på, at borgerne orienteres om deres forpligtelser med rottesikring af private kloaker og
have en effektiv sagsbehandling i forbindelse med kloaksager. Nogle grundejere har af eget initiativ betalt
for at få opsat rottespærrer i deres kloak af en autoriseret person. Dette er et positivt tiltag i
rottebekæmpelsen.

Fald i antallet af sager som skyldes kloakfejl i 2021, hænger sandsynligvis sammen med generelt færre
anmeldelser om rotter i 2021. Så det skyldes nok ikke at kloakkerne er blevet væsentligt bedre, det er nok
bare fordi der er færre sager i det hele taget.

Rottespærrer
Kommunen har sørget for, at der er opsat rottespærrer i kloaksystemet ved kommunes daginstitutioner,
ældrecentre og skoler og der arbejdes ved udgangen af 2021 på, at der opsættes rottespærrer ved private,
regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler.

Samarbejde med Novafos
Kommunens samarbejde med Novafos er fortsat en aktiv dialog og udveksling af oplysninger blandt andet
ved digitaliseret kortmateriale. I nær fremtid vil den skriftlige udveksling af oplysninger blive centreret
omkring Novafos digitale driftssystem.
Se afsnittet om Novafos-samarbejdet.

Tilsyn med privat bekæmpelse
Administrationen og en af rottebekæmperne har i samarbejde udført fysisk tilsyn på nogle ejendomme med
privat sikringsordning, hvor et privat rottebekæmpelses firma står for rottebekæmpelsen. Tilsyn er udført
som stikprøvekontrol med anmodning om kopi af bygningsgennemgang inden tilsynet. Der var udtaget
ejendomme med sikringsordninger ved erhverv og fødevarevirksomhed. Tilsynene gav anledning til
henstillinger vedrørende sikring af bygninger.
Hønse og dyrehold
Kommunen vil fortsat have fokus på at vejlede borgerne om dyrehold og håndtering af foder. Dette sker
både i forbindelse med rottetilsynet og på kommunens hjemmeside.

Særlige arealer
Rottebekæmpelsen på fugleøerne i Roskilde fjord
har været intensiveret i den forgangne
planperiode.
Frederikssund Kommune har i samarbejde med
Nationalpark Skjoldungernes land og de andre
kommuner omkring Roskilde Fjord haft øget
fokus på overvågning og bekæmpelse af
opståede rottebestande på fugleøerne. Det er
særligt Eskilsø, Kølholm og Øksneholm, der
besøges i Frederikssund Kommune.
Rottebekæmpelsen udføres uden for yngletiden
og der medbringes to rottehunde, som ivrigt
markerer på spor efter rotter og går til angreb på
eventuelle flygtende rotter. Rotter kan gøre
ubodelig skade på både æg og unger. Derfor er
det samtidig god naturpleje, at bekæmpe rotter
på de øer i Roskilde Fjord, hvor der er ynglende
fugle.

Død rotte ved siden af skelet af en Bramgås på Eskilsø. Bramgåsen er et meget godt eksempel på en
fødekilde udenfor ynglesæsonen. Foto: Sam Christensen.

Optimering af kommunens arbejde
Der arbejdes løbende på at optimere arbejdet med rottebekæmpelsen i kommunen på både
administrationens og rottebekæmpernes arbejdsområder.
Der er i sidste handlingsplanperiode kommet endnu en hund med på holdet, så kommunen råder nu over 3
rottehunde. Hundene benyttes oftest med henblik på at påvise forekomst af rotter, men også til egentlig
bekæmpelse af rotter de steder hvor det er muligt.

Foto: Rottebekæmper Søren Kjærside.
Når borgeren anmelder rotter inde i boligen, så kan rottehunden være det rigtige ”værktøj” i nogle tilfælde.
Her ses Freja, der har nedlagt en rotte på et badeværelse.

Budget
Den kommunale rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune er gebyrfinansieret, og fastsættes som en
promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets størrelse/promillesatsen afhænger af de aktuelle og planlagte
udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen, og kan derfor variere fra år til år. Ejendomsejere kan se, hvad
de betaler på opgørelsen om ejendomsskat.

Foto: Colorbox

Kommunens målsætning for forebyggelse og
bekæmpelse af rotter
For at understøtte kommunens overordnede vision for den kommunale rottebekæmpelse har kommunen
opstillet følgende mål:
•
•
•
•
•
•
•

At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune
At nedbringe antallet af rotteanmeldelser
At holde rotterne inde i kloakken
At al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien og at
nedbringe forbruget af gift pr. ejendom
At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse
At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet
At sikre rottefrie fugleøer i Roskilde Fjord

Indsatsområder
Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder.
De udvalgte indsatsområder er;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intakte kloakker skal give færre rotter
Installation af rottespærrer på institutioner, hvor det er teknisk muligt
Samarbejde med Novafos om kloakrottebekæmpelse
Udføre besøg på tilsynspligtige ejendomme
Privat bekæmpelse
Sikre at fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter
Regelmæssige tilsyn og bekæmpelse af rotter på/ved særlige arealer
Optimere kommunens arbejde med rottebekæmpelse

Indsatsområder for kommende periode
I det følgende beskrives indsatsområderne, som i perioden 2022-2024 skal være medvirkende til at målrette
og kvalitetssikre rottebekæmpelsen i Frederikssund Kommune.

1. Intakte kloakker skal give færre rotter
Erfaringsmæssigt forekommer langt størstedelen (anslåede ca. 90 %) af opdagede kloakdefekter indenfor
skel, det vil sige på den private ledningsdel. Jo længere tid en kloakdefekt står åben, jo større er risikoen
for, at der kan skabes rotteproblemer på overfladen.
Af den grund skal de enkelte grundejere i Frederikssund Kommune opfordres til at sikre deres brønde og
kloakker. Ved konstaterede kloakdefekter vil kommunen med hurtig og effektiv myndighedsbehandling sikre
at defekter udbedres.
Med hensyn til mere varig løsning af problemer med kloakrotter vil kommunen fokusere på;
• Korrekt fejlfinding ved 1. besøg, hvilket bl.a. omfatter gennemførelse af en røgprøve ved mistanke
om kloakdefekt
• Hurtig og effektiv sagsbehandling for at sikre hurtig udbedring af fundne defekter – i den forbindelse
vil grundejer blive informeret om deres forpligtigelse mht. at brønde og stikledninger er i orden
• At få overblik over kloakdefekter i samarbejde med Novafos

Understøtter målsætningen
•
•

At holde rotterne inde i kloakken
At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet

Forventede resultater
•
•

Forbedret kvalitet på den private ledningsdel
At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser
falder

Aktiviteter
•
•

Identifikation af fejl og/eller årsager til
rotteforekomsten ved første besøg
Sagsbehandling og håndhævelse i forbindelse
med anmeldelser med kloakdefekter

Succeskriterium
•

At der er signifikant færre kloakrelaterede
rotteanmeldelser i 2024 i forhold til 2021.

Kloakrør i kælder under parcelhus. Rotter har gnavet hul i
røret inde fra og er kommet ud i kælderen.
Foto: rottebekæmper Søren Kjærside.

2. Installation af rottespærrer på institutioner, hvor det er teknisk muligt
Bekendtgørelsen påbyder kommunerne at opsætte rottespærrer, hvor det er teknisk muligt:
• På kloakledninger der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
• På kloakledninger der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner
og hospitaler

•

I forbindelse med byggemodning på kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner og ved
parcelhusområder

Kommunen kan undlade at opsætte rottespærrer, hvis kloaksystemet på anden måde er rottesikret, eller
opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.
Der er opsat rottespærrer i kloakledninger, der fører ind til de kommunale institutioner. Kommunen har i
samarbejde med et entreprenørfirma udført vurdering af kloaksystemet og opsat over 100 rottespærrer i
kommunes daginstitutioner, ældrecentre og skoler.
Arbejdet med opsætning af rottespærrer på kloakledninger der fører ind til private, regionale og statslige
skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler er påbegyndt i efteråret 2021 og der er opsat rottespærrer,
hvor det er teknisk muligt og accepteret af ejer. Der arbejdes videre med projektet i 2022.

Understøtter målsætningen
•

At holde rotterne inde i kloakken

Forventede resultater
•

At de pågældende institutioner er sikret mod indtrængning af kloakrotter

Aktiviteter
•
•
•
•
•

Undersøgelse af opgavens omfang og økonomi
Planlægning af opgaven
Opsætning af rottespærrer, hvor det vurderes teknisk muligt at opsætte rottespærrer
Kloakrottebekæmpelse bag ved rottespærrer, hvis der konstateres aktivitet ved opsætningen
Serviceeftersyn af rottespærrer

Succeskriterium
•

At der i løbet af 2022 er opsat rottespærrer alle de steder, hvor det har vist sig teknisk muligt

3. Samarbejde med Novafos om kloakrottebekæmpelse

Frederikssund Kommune samarbejder med Novafos A/S ved rottesager, hvor den offentlige kloak har
betydning for sagen.
Samarbejde og møder vedr. kloakkerne
Der skal afholdes fællesmøder, hvor status for rottetrykket og bekæmpelsen drøftes - herunder også
samarbejdet omkring fund og udbedring af brud på kloakkerne. Planlagte TV-inspektioner og
ledningsrenoveringer kan drøftes.
Digitale værktøjer og informationsdeling
Novafos registrerer alle rottesager i et driftssystem og disse data stilles nu til rådighed for kommunens
rotteadministration. Kommunen får adgang til Novafos kort og driftssystem, hvor der bl.a. er informationer
om TV-inspektioner og strømpeforinger. Dette medvirker til, at forbedre kommunikationen parterne imellem
og til at kommunen mere effektivt kan vurdere forholdene og mulige tiltag i rottebelastede områder.
Ved digital udveksling af information har vi endnu et redskab til at sikre kvalificering af arbejdet med
rottebekæmpelsen i kloakkerne. Hurtige og grundige tilbagemeldinger er også vigtige i forhold til dialogen
med borgerne.
Udbedring af konstateret brud på kloakken
Hvis der er konstateret et brud på Novafos’ kloak i forbindelse med en rotteanmeldelse, foretages
reparationen af bruddet, så det sikres, at rotter ikke kan trænge ud af kloakken. Reparationen udføres
indenfor den af kommunen fastsatte frist.

Understøtter målsætningen
•

At holde rotterne inde i kloakken

Forventede resultater
•
•

Forbedret kvalitet på den offentlige ledningsdel
Faldende antal af kloakrelaterede rotteanmeldelser

Aktiviteter
•
•

Møder og digital informationsdeling
Dialog om ledningsrenovering og behov for bekæmpelse

Succeskriterium
•

Øget samarbejde

4. Udføre besøg på tilsynspligtige ejendomme
Kommunen skal én gang om året i perioden oktober til og med februar undersøge alle tilsynspligtige
ejendomme for rotter.
De ejendomme, hvor der konstateres rotter følges nøje mht. bekæmpelse og forebyggelse.
Med tilsynsindsatsen er målet, at der føres årlige tilsyn på de ejendomme, hvor der oftest forekommer
rotter og hvor rotterne har mulighed for adgang til føde.
Der fokuseres på forebyggelse i samarbejde med den enkelte grundejer.
De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og
foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende
anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
I Frederikssund Kommune omfatter det i dag lidt over 800 ejendomme.
Rottebekæmperen undersøger om der er tegn på forekomst af rotter på ejendommen sammen med ejer
eller dennes repræsentant.
Hvis der er rotter, skal der startes en bekæmpelse af rotterne.
Tilsynet udføres – også selvom grundejer ikke er tilstede. I det tilfælde undersøger rottebekæmperen
tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter. Der afleveres efterfølgende et brev om
tilsynsbesøget.
Konstateres der rotter i den mellemliggende periode, skal den enkelte grundejer selv sørge for at
anmelde dette til kommunen.

Understøtter målsætningen
•
•
•

At nedbringe antallet af rotteanmeldelser
At nedbringe mængden af gift pr. ejendom
At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet

Forventede resultater
•

At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres

Aktiviteter
•
•
•

Tilsyn på tilsynspligtige ejendomme udføres hvert år
Der udføres opfølgende tilsyn og bekæmpelse på ejendomme, hvor der konstateres rotter
Der informeres om tilsynene på kommunens hjemmeside

Succeskriterier
•

Nedgang i antallet af ejendomme med gentagende anmeldelser

5. Privat bekæmpelse
I Frederikssund Kommune må der udføres privat bekæmpelse af rotter. Den private bekæmpelse skal følge
retningslinjerne i denne handlingsplan.
Kommunen fører tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat
bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.
Privat bekæmpelse sker, når en R1-autoriseret indgår kontrakt med en ejer eller virksomhed om en
sikringsordning, eller når en person med en R2 autorisation foretager bekæmpelse af rotter på egen
erhvervsejendom.
R2 bekæmpelse må kun foretages på egen erhvervsejendom og kun af den autoriserede. En person med en
R2 autorisation må kun bruge de bekæmpelsesmidler, der er godkendt hertil i henhold til
bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen.
Kommunen skal have viden om rotteforekomst de steder, hvor de ikke selv foretager bekæmpelse. Privat
bekæmpelse kan først påbegyndes efter, at den R1- eller R2-autoriserede person skriftligt har givet
kommunen besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på den pågældende ejendom.
Bekæmpelse af rotter med gift, må kun ske de steder, hvor der er konstateret forekomst af rotter.
En R1- eller R2-autoriseret person er ved privat bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at registrere og
indberette oplysninger som angivet i bilag 6 i bekendtgørelsen til den fællesoffentlige rottedatabase.
Vi vil kontrollere om bekæmpelsen er anmeldt inden opstart, om bekæmpelsen foretages efter gældende
regler, og om rottebekendtgørelsens Bilag 6 benyttes. Bilag 6 omhandler bygningsgennemgang, årsag til
rottetilholdet samt andre informationer – blandt andet også forbruget af bekæmpelsesmidler på
erhvervsejendommen. I medfør af reglerne i bekendtgørelsen kan kommunen 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.

Understøtter målsætningen
•
•

At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune
At al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien og at
nedbringe forbruget af gift pr. ejendom

Forventede resultater
•
•
•

At kommunen får forøget viden om rotteforekomst og giftforbrug i den private rottebekæmpelse
Kontakt og dialog med private bekæmpere i Frederikssund Kommune
At privat bekæmpelse overholder gældende lovgivning

Aktiviteter
•

Som del af kommunens tilsyn af private bekæmpere, vil kommunen foretage årlige stikprøver af de
eksisterende sikringsordninger samt føre tilsyn med og foretage årlige stikprøver af de R2autoriseredes bekæmpelse

Succeskriterium
•

At kommunen får kendskab til alle sikringsordninger og R2 autoriserede i kommunen

6. Sikre at fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter
Fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold er kendt for at tiltrække rotter og er formentlig medvirkende
årsag til, at rotter kan etablere sig mange steder.
Specielt ejendomme med dyrehold har ofte gentagende problemer med rotter, og der har derfor ofte været
anvendt gift gentagende gange disse steder.
Hvor en rotte population typisk kun påvirker en enkelt ejendom i landzonen, kan en sådan i byzonen påvirke
mange matrikler, og på den måde forsage større økonomisk skade.
Kommunen vil arbejde for at;
• Kommunens borgere får information og viden om de problemer fugle- og vildtfodring, hønse- og
dyrehold kan forårsage
• Vejlede borgerne om en mere hensigtsmæssig fodring af havens fugle og fodring af vildt i
forbindelse med jagt samt om en mere hensigtsmæssig indretning af dyreholdet
• Udstede påbud om rottesikring af hønsehold og fuglefodring, hvor disse aktiviteter afstedkommer
rotteproblemer
• Skaffe yderligere viden om andelen af rotteanmeldelser, der skyldes disse aktiviteter – for derved at
kunne målrette den forebyggende indsats

Understøtter målsætningen
•
•
•

At nedbringe forbruget af gift pr. ejendom
At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet
At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune

Forventede resultater
•
•
•
•

Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af hønse- og dyrehold
Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af fugle- og vildtfodring
Nedgang i mængden af gift brugt på ejendomme med dyrehold etc.
Øget viden om forekomster af vildtfodringspladser

Aktiviteter
•
•
•

Sikre at information er tilgængelig på kommunens hjemmeside og til udlevering til borgere, der
anmelder rotter
Indsamling af data og viden - vedrørende anmeldelser forårsaget af bl.a. fuglefodring, vildtfodring,
hønse- og fuglehold
Sagsbehandling og håndhævelse i forbindelse med anmeldelser, hvor der er stor eller gentagende
rotteaktivitet, som følge af vildtfodring og/eller hønse- og fuglehold

Succeskriterium
•

Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af de enkelte ovenstående aktiviteter

7. Regelmæssige tilsyn og bekæmpelse af rotter på/ved særlige arealer
Med særlige arealer menes bl.a.
• Banestrækningen omkring Frederikssund station
• Lystbådehavne – især omkring Frederikssund og havne i tilknytning til beboede områder
• Å-strækninger – primært å-forløb i tilknytning til bymæssigbeboelse (Græse Å og Sillebro Å)
• Fugleøerne i Roskilde Fjord

Rotter foretrækker at opholde sig tæt på vand, derfor kan havne- og lystbådearealer, strande, åstrækninger, vandhuller, søer og kystnære øer virke tiltrækkende på rotter. Specielt hvis der ligeledes
foregår en form for aktivitet, som kan sikre et vist fødegrundlag.
Omkring havne-, lystbåde arealer og strande vil rotter typisk leve af efterladenskaber i form af spiseligt
affald, fiskeaffald i forbindelse med erhvervs og lystfiskeri. Rotterne lever typisk i buskadser, jordvolde
og/eller mellem stensætninger langs vand- og molekanter.
Ved vandløb og åer etc. kan rotterne bo langs åens brinker, hvor de graver deres gange. Dog vil det ofte
være med tilknytning til tilstødende områder, hvor de kan søge føde. Åerne fungerer både som gode
levesteder, men også som gode spredningskorridorer for rotterne. Langs å-strækninger kan der bl.a.
forekomme udløb (overløbsledninger) fra det fælleskloakerede ledningsnet, som er tørlagte store dele af
året. Disse udløb kan rotterne uhindret benytte, som overgang mellem kloakken og overfladen, samt som
overvintringssteder.
Kommunen vil med regelmæssige tilsynsbesøg på udpegede områder undersøge for rotteaktivitet og
eventuelt vælge at få foretaget beskæring(trimning) af vegetation. De udpegede områder er;
•
•

Græse Å i og omkring dens gennemløb i Slangerup
Sillebro Å i og omkring dens gennemløb i det nordlige Frederikssund

Rotter kan gøre ubodelig skade på fuglelivet og den kommende generation af nye fugle. Derfor skal rotter
holdes væk eller nede på de øer i Roskilde Fjord, hvor der er ynglende bestande af fugle.
Frederikssund kommune vil derfor minimum én gang årligt inspicere øerne med henblik på at konstatere, om
der er forekomster af rotter. Frederikssund Kommune vil så vidt det er muligt foretage eventuel bekæmpelse
før og efter fredningsperioden (fra april til august), men kan i tilfælde af massiv rotteforekomst være
nødsaget til at foretage bekæmpelse i selve yngleperioden.

Understøtter målsætningen
•
•
•

At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune
At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen
At sikre områder for ynglende fugle

Forventede resultater
•

At forebygge mod rotter i og omkring de dele af byzonen som grænser op til de nævnte arealer

•

At nedbringe antallet af levesteder for rotter
Rottefri fugleøer

•

Aktiviteter
•
•

Tilsynsbesøg ved de udpegede arealer minimum én gang årligt
Bekæmpelse efter anmeldelse

Succeskriterium
•
•

Rottefrit eller reduceret rotteforekomst på de udpegede områder
Rottefrie fugleøer

8. Optimere kommunens arbejde med rottebekæmpelse
Frederikssund Kommune vil optimere arbejdet med rottebekæmpelse ved fortsat at evaluere
rottebekæmpelsen og udarbejde standarder for den forebyggende, bekæmpende og administrative
bekæmpelse. Vi vil vejlede borgere og virksomheder om, at en effektiv bekæmpelse går hånd i hånd med en
effektiv forebyggelse.
Alle borgere skal anmelde rotter digitalt på kommunens hjemmeside.
Med den digitale registrering kan borgeren anmelde rotter døgnet rundt, og man kan fra administrativ side
anvende programmets data til at skabe overblik over den enkelte sag og samtlige anmeldelser. Programmet
er med til at sikre, at vi giver borgerne den optimale service i forbindelse med rottebekæmpelsen.
Vores standarder og retningslinjer for rottebekæmpelsen sikrer en ensartet og effektiv sagsbehandling. Der
afholdes møder mellem rottebekæmpere og administrationen og møder med erfaringsudveksling med andre
kommuner. Vores bekæmpere er kommunalt ansatte og 3 af dem har mulighed for at bruge en rottehund til
at løse opgaverne.
Kommunen vil evaluere rottebekæmpelsen en gang om året i forbindelse med et evalueringsmøde og
indberetning til Miljøstyrelsen. Der sættes fokus på at kommunens borgere og virksomheder modtager en
effektiv rottebekæmpelse samt vejledning om forebyggelse. Vi vil ud fra procedurer og samarbejde mellem
kommunens 4 rottebekæmpere og myndighedspersoner sikre, at al bekæmpelse og forebyggelse følger de
lovgivningsmæssige rammer.

Understøtter målsætningen
•
•
•
•

At
At
At
At

sikre kvaliteten og kontinuiteten i den gennemførte rottebekæmpelse
al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien
nedbringe mængden af gift pr. ejendom
effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet

Forventede resultater
•
•
•
•

Ensartet bekæmpelse og administrativ praksis
At den kommunale rottebekæmpelse til enhver tid lever op til gældende lov og vejledning
Mere effektiv sagsbehandling
At bekæmpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres

Aktiviteter
•
•
•
•

Kvartalsvise driftsmøder med bekæmpere og andre relevante parter til diskussion af bl.a. ad hoc
problemer og generelle forhold vedr. bekæmpelsen
Evalueringsmøde minimum én gang årligt - Evaluering og tilretning af procedurer – Evaluering af
rotteanmeldelser
Brug af et opdateret digitalt registreringsprogram
Samarbejde og opfølgning på registreringer vedrørende den praktiske rottebekæmpelse

Succeskriterium
•
•
•

Procedurer som er implementeret i den praktiske og administrative rottebekæmpelse
At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de
enkelte initiativer.
At alle nye lovkrav bliver tilgodeset og kan anvendes i den administrative behandling

