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Indledning

Rotter er i Danmark kategoriseret som skadedyr, fordi de er spredere af forskellige sygdomme,
herunder flere alvorlige sygdomme til mennesker og dyr, samt fordi de kan forårsage massive bygningsskader, med store økonomiske konsekvenser til følge. Derfor siger loven, at rotter skal bekæmpes.
Sorø Kommune har udarbejdet denne handleplan, for at effektivisere og målrette forebyggelse og
bekæmpelse af rotter. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv og
målrettet indsats. Heraf er formålet med handleplanen, dels at synliggøre kommunens aktiviteter
på området, dels at give den kommunale forvaltning mulighed for at vurdere om planens mål realiseres.
Denne handlingsplan er en revidering af handlingsplan 2016-2018, samt en opdatering i forhold til
nye regler i den seneste rottebekendtgørelse.

Lovgrundlag
Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse
af rotter m.v.
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Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

Bekæmpelsen af rotter er i Sorø Kommune finansieret gennem et gebyr på ejendomsskatten. Det
betyder, at borgere og virksomheder ikke skal betale yderligere for at få den kommunale rottebekæmpere til at bekæmpe rotter på ejendommen. Dog foranstalter og betaler grundejer for udbedring af de fejl og mangler på bl.a. bygninger, der måtte findes i forbindelse med bekæmpelsen.
Gebyret for 2019 er fastsat til 0,07 promille af ejendomsværdien.
Indtægter fra gebyret dækker udgifterne til selve rottebekæmpelsen, og den tilhørende vagtordning
samt de øvrige udgifter ved rottebekæmpelsesopgaven, herunder administration af anmeldelserne,
IT-system, som benyttes til anmeldelse af rotteforekomster, registeringen af bekæmpelsen samt
den årlige indberetning til staten.
Myndighedsdelen af rottebekæmpelsen varetages af Center for Teknik, Miljø og Drift. Myndighedsarbejdet rummer en række forskellige opgaver, bl.a. det lovpligtige tilsyn med at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen og den indgåede bekæmpelsesaftale. Derudover
er der sagsbehandling og håndhævelse på en række enkeltsager, hvor kommunens rottebekæmper ikke har kunnet løse problemet via dialog.
Der er ikke afsat et specifikt administrativt årsværk til myndighedsdelen på rotteområdet, hvorved
opgaverne med bl.a. at realisere handlingsplanen, sagsbehandling samt den daglige kontakt med
rottefængerne, løses inden for den økonomiske ramme som er afsat til miljøområdet generelt.
På baggrund af erfaringerne fra budgetår 2018 og 2019, vil behovet for evt. at øge ressourcer til
dette område blive vurderet.
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Status

Der eksisterer ikke data for, hvor mange rotter der findes i Sorø kommune, da dette i praksis er
meget svært at undersøge. Antallet af anmeldelser af rotter kan dog giver en god ide om bestandens størrelse og indikere, om den er voksende eller faldende.
I perioden for 2016-2018 har antallet af rotteanmeldelser været stigende. At tallet er faldet fra 2016
til 2017 skyldes, at der i systemet har været registeret nogle dobbeltanmeldelser, som for 2017 og
2018 er blevet fjernet, så tallet er retvisende, hvilket ikke er gjort, for de tidligere år.
I Sorø Kommune har den generelle tendens været en stigning i antal anmeldelser af rotter. At tallet
er faldet markant fra 2016 til 2017 skyldes, at der i systemet har været registeret nogle dobbeltanmeldelser, som for 2017 og 2018 er blevet fjernet, så tallet er retvisende, hvilket ikke er gjort, for de
f år. Antallet af anmeldelser er stagneret fra 2017 til 2018.

Antal anmeldelser

2015

2016

2017

2018

2.245

2.829

2.560

2.501

Den generelt stigende tendens kan bl.a. skyldes klimaforandringer med mere vand og mildere klima, som giver rotterne bedre forhold. Det er også den generelle tendens i Danmark, at der kommer flere rotter.

Mål om nedsættelse af giftforbruget
I den forrige rottehandleplan havde Sorø Kommune et mål om at nedbringe giftforbruget. Sammenlignes de to seneste perioder, kan det ses, at målet om at reducere forbruget af gift ikke er opnået
(se bilag 1). Beregnes forbruge af gift pr. anmeldelse, ser billedet dog anderledes ud, da dette er
generelt er faldene, med undtagelse af en stigning i 2017, hvilket igen kan være påvirket af, at tallene fra 2017 og 2018 er renset fra dobbeltanmeldelser.
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Gift pr. anmeldelse

Forbruget af det stærkeste giftstof, Difethialon, var varierende i forrige periode og toppede i 2015.
Siden da er det lykkedes at skære ned på forbruget. Det kan også ses, at man igen er begyndt at
bruge det mildeste giftstof, Rozol, som ikke blev brugt før 2016.

Giftforbrug fordelt på typer af aktivstof
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Der er flere årsager til det øgede samlede forbrug af gift. For det første er der variationer i bestanden af rotter og heraf også en varieret gene fra dem. Dette bevirker, at brugen af gift vil fluktuere
med variationen i rottebestanden. Som det kan ses af tabellen ovenfor, har Sorø Kommune fået
flere anmeldelser af rotter, og det antages at rottebestanden er vokset, hvormed forbruget af gift
naturligt også vil stige.
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For det andet forstærkes ovenstående af, at rottebekæmperene jf. resistensstrategien skal starte
med den svageste gift, og først efter at have forsøgt sig med denne, må de tage en skrappere gift i
brug. Herved risikerer man, at skulle igennem en del udlægninger af forskellige giftstoffer, før man
opnår den ønskede effekt. Dette øger det samlede forbrug af giftstoffer til bekæmpelsen.
Slutteligt skal det nævnes, at det forøgede forbrug af de milde giftstoffer, også påvirkes af, at man
til tider skal bruge mere af den, for at få at få den ønskede effekt.
I 2018 er det lykkes at skære ned på forbruget af gift og få vendt den opadgående tendens fra
2017. Yderligere er antallet af rotteanmeldelser stagneret, selvom man har mindsket forbruget af
gift, hvilket også er positivt i forhold til målsætningen om at formindske giftforbruget men samtidig
stadig sikre en effektiv bekæmpelse.

Status på kloakrottebekæmpelsen
Sorø Forsyning har oplyst, at de lige nu har ca. 90 WiseTrap fælder placeret i kloaksystemet. Disse flyttes rundt efter behov, men forsyningen skønner, at ca. 25 fælder sidder permanent for at
afspærre et område. Disse udskiftes løbende med Rattrap, idet disse også fungerer som rottespærrer. Sorø Forsyning har registreret, effekten af deres WiseTrap fælder. For perioden 2016 til
2018 ser effekten af fælderne således ud:
Årstal

Fælder i drift

Antal skud

2016

100

8340

2017

125

7403

2018

125

9795

Forsyningen estimerer, at ca. 10 % forventes at være skud uden rotter. Sorø Forsyning har i maj
2018 fået en ny fældetype Rattrap, som samtidig er en rottespærre. Der er opsat 25 stk. af de nye
fælder, og de har skudt 64 skud siden de blev introduceret. De nye fælder skulle ikke kunne lave
fejlskud.

Status på opsætning af kommunale rottespærre
Sorø Kommune har i alt opsat 154 rottespærrer på kommunale ejendomme, og har nået afslutningen af projektet med montering af rottespærrer i kloakbrønde ved kommunale ejendomme.
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Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Sorø Kommune

Målet med rottebekæmpelsen i Sorø Kommune, er at nedbringe antallet af rotter i kommunen,
gennem en effektiv og målrettet indsats. Indsatsen har fokus på forebyggelse og bekæmpelse
samt at udfase brugen af rottegift, hvor det er praktisk muligt.

Succeskriterier for rottebekæmpelsen
1. Øget fokus på forebyggelse og på at gennemføre en effektiv rottebekæmpelse.
2. Sikre at kommunens bekæmpelse af rotter bygger på faglighed og kvalitet, for at sikre borgerne en hurtig og sikker sagsbehandling.
3. Sikre, at der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne, så de holdes i kloakkerne.
4. Reduktion i brugen af stærke giftstoffer til fordel for forbrug af svagere giftstoffer i bekæmpelsen af rotter for at undgå resistens.
5. Begrænse udledningen af rottegift til miljøet mest muligt.
6. Øget brug af tekniske og biologiske bekæmpelsesmidler.
7. Sikre ”følsomme” institutioner mod indtrængning af kloakrotter.

Tiltag til opnåelse af beskrevne mål
1. Der skal vejledes om forebyggelse og bekæmpelse af rotter til borgere og virksomheder
herunder præcisere, at det er grundejeres pligt at sikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger så rotternes levevilkår begrænses mest muligt.
2. Der skal ydes hurtig og kompetent hjælp ved rotteforekomst. Kommunen bestræber sig
derfor på at komme på tilsyn så hurtig som muligt. Dette betyder at kommunen kommer på
tilsyn inden 24 timer ved rotter indendørs samt inden senest 5 dage ved rotter udendørs.
Kommunen har valgt at have en strammere frist på kun 5 dage for udendørs rotter, frem for
de lovfastsatte 8 dage, for at yde en god service og sikre en mere effektiv bekæmpelse.
3. Have et godt samarbejde med Sorø Forsyning om løbende at udbedrer defekte kloakker,
samt at sikre en effektiv indsats overfor private defekte rørledninger. Samt sikre hurtig behandling af sager om oplag af madaffald.
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4. Det tilstræbes, at brugen af de stærkeste giftstoffer så vidt muligt begrænses, ved i udgangspunkt at anvende de svageste giftstoffer først i overensstemmelse med resistensstrategien. I Sorø Kommunen er resistens et særligt indsatsområde, og resistens er med i
overvejelsen om valg af giftstoffer. Læs mere i afsnittet om resistens.
Virker de svagere stoffer ikke, vil der blive sat mere hårdt ind, og et stærkere giftstof vil blive anvendt, såfremt der konstateres resistens over for et svagere giftstof.
5. Mængden af giftstoffer, der anvendes til bekæmpelse af rotter i 2019 – 2021, skal forsøges
reduceret, i forhold til, hvad der er forbrugt i perioden 2016 – 2018. Ligeledes fastholdes
dette mål, for at mindske belastning af miljøet samt forsøge at forhindre sekundære forgiftninger af bl.a. rovfugle. Ved udlægning af gift skal evt. påvirkning af nærliggende miljø tages med i overvejelserne.
6. Udbred brugen af tekniske løsninger til at holde rotterne i kloakkerne samt afprøve og indføre biologisk bekæmpelse, f.eks. har Sorø Kommunes rottebekæmpere anskaffet en rottehund til opsporingen af rotterne. Tiltagene er med til potentielt at sænke forbruget af gift.
7. Opsætning af rottespærrer på de lovfastsatte private institutioner inden d. 1. januar 2021 jf.
forpligtelsen i rottebekendtgørelsen.
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Kommunal rottebekæmpelse i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er der indgået kontrakt med Sorø Kommunes Vej og Park om udførelsen af rottebekæmpelsen ved anmeldelse, samt om at foretage de årlige rottetilsyn på de tilsynspligtige
ejendomme i kommunen.
Den Kommunale rottebekæmpelsen skal følge den til en hver tid gældende rottebekendtgørelse,
Sorø Kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter og Miljøstyrelsens vejledninger (se bilag
3). Retningslinjer for bekæmpelsen er fastsat i kommunens handlingsplan. Derudover skal Miljøstyrelsen vejledninger følges.
Sorø Kommunes rottebekæmpere udfylder løbende bilag 6, efter hvert rottebesøg, og registrere
oplysningerne i kommunens eget IT-system, der automatisk videresender det udfyldte bilag 6 til
Miljøstyrelsens portal Rottehullet, ved afslutning af sag.

Plan for kommunal kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse
Sorø Kommune har et mål om at holde rotterne i kloakken og sikre en effektiv bekæmpelse af rotterne dernede. Målet forsøges opnået på flere fronter, og Sorø Kommune samarbejder herom med
Sorø Forsyning.
I forhold til at holde rotterne i kloakken og forebygge, at de kommer op til overfladen har Sorø Forsyning et løbende vedligeholdelsesarbejde. Hvis der opdages fejl og mangler i forsyningens kloaknet, udbedres skader og huller af Sorø Forsyning.
I forhold til den aktive bekæmpelse af rotter i kloakken bekæmper Sorø Forsyning rotterne, hvor
der observeres et behov. Forsyningen bekæmper ikke med gift i kloakken, da det kræver en R1
autorisation. Det er kommunens mål at sænke forbruget af gift, hvorfor der generelt ikke bruger gift
i hovedkloakkerne, og muligheden benyttes derfor kun i helt særlige tilfælde.
Forsyningen benytter sig i stedet af to typer af fælder; WiseTrap, som skyder rotterne når dens
sensor registrerer dem, og de nyindkøbte RatTrap fælder, der samtidig fungerer som rottespærre.
De nye fælder vil hjælpe med at afspærre områder mere effektivt, hvor der er behov for dette.
Begge typer af fælder flyttes rundt efter behov.
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Privat rottebekæmpelse i Sorø Kommune

Sorø Kommune tillader privat rottebekæmpelse af personer, som har en R1- eller en
R2- autorisation inden for kommunens grænser:


R1-autorisation: Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.



R2-autorisation: Autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler (den svageste gift) på egen erhvervsejendom.

Den private rottebekæmpelse skal følge den til en hver tid gældende rottebekendtgørelse, Sorø
Kommunes handlingsplan for bekæmpelse af rotter samt Miljøstyrelsens vejledninger (se bilag 3).
Retningslinjer for bekæmpelsen er fastsat i kommunens handlingsplan eller Miljøstyrelsen vejledninger skal heraf følges.
Privat bekæmpelse kan først påbegyndes, når følgende er opfyldt:


Der er anmeldt rotter på ejendommen til Sorø Kommune.



Den autoriserede bekæmper, har skriftligt underrettet Sorø Kommune om, at de selv foretager bekæmpelsen på den pågældende ejendom.

Den autoriserede bekæmper skal efter enhver rottebekæmpelse udfylde bilag 6 i rottebekendtgørelsen, som bl.a. inkluderer en beskrivelse af hvilken typer gift der er anvendt samt brugte mængder. Bilag 6 og giftindberetningen skal indtil 1. juli 2019, sendes til Sorø Kommune. Fremadrettet
skal bilag 6 indberettes direkte til Miljøstyrelsen i den fællesoffentlige rottedatabase jf. rottebekendtgørelsen. Indberetningen skal ske løbende jf. bekendtgørelsen.
Hvis Sorø Kommune konstaterer, at en private rottebekæmpelse ikke efterlever reglerne eller ikke
er effektfuld, kan kommunen overtage bekæmpelsen af rotter. Dette for at sikre, at kommunen
overholder sin forpligtelse om at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter jf. rottebekendtgørelsen.
Yderligere vil Sorø Kommune i tilfælde af grov eller gentaget forsømmelighed fra private
bekæmpere, anmelde dette til styrelsen, med henblik på at fratage vedkommendes autorisation.
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Plan for tilsyn med rottebekæmpelse

Der skal føres tilsyn med både den kommunale og den private rottebekæmpelse. Det er kommunens pligt at sikre, at lovgivningen på området overholdes. På tilsynene er det derfor vigtigt bl.a. at
undersøge følgende:
1) Anmeldes der ved forekomst af rotter?
2) Anmeldes sikringsordninger til kommunen og gennemføres bygningsgennemgang?
3) Foretages bekæmpelsen af rotter hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lovgivningen?
4) Bruges giftstofferne i den korrekte rækkefølge (svageste før stærkeste) jf. resistens strategien, i
overensstemmelse med kommunens målsætninger og for at undgå skader på miljøet?
5) Sker den efterfølgende afrapportering – udfyldelse af bilag 6?

Den kommunale bekæmpelse
Kommunen fører stikprøvetilsyn med den kommunale rottebekæmpelse. Dette gøres bl.a. ved at
undersøge, om kommunens rottebekæmpere får registeret deres tilsynsbesøg korrekt i ITsystemet. Registreringerne i kommunens IT-system svarer til udfyldelsen af bilag 6 i rottebekendtgørelsen. Rottebekæmperne skal oprette en sag i systemet for hver anmeldelse af rotter, og alle
opfølgende besøg i forbindelse med denne sag, skal oprettes under samme anmeldelse. Hvis en
sag afsluttes, skal denne åbnes igen, hvis der kommer en ny anmeldelse inden der er gået en måned. Er der gået en måned, eller mere, skal der oprettes en ny sag.
I forhold til giftforbruget fører kommunen tilsyn med dette igennem registreringerne. Kommunen
undersøger hvert år, om vi lever op til målsætningen om at sænke giftforbruget og om brugen af de
svagest giftstoffer bruges først. Yderligere evaluerer kommunen på de data som skal indberettes til
Miljøstyrelsen.

Den private bekæmpelse
Kommunen fører stikprøvetilsyn med den private rottebekæmpelse ved klager, eller hvor lovpligtige indberetninger mangler, både i form af de skriftlige beskeder om privat varetagelse af rottebekæmpelsen, samt udfyldelse af bilag 6 ved de enkelte bekæmpelser.
Derudover tjekker kommunen indberetninger for, om bekæmpelsen generelt sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen, resistens-strategien og kommunens egen handlingsplan.
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Indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter

I det følgende beskrives de indsatsområder, som Sorø Kommune har valgt at fokusere på, i forhold
til opfyldelse af Sorø kommune mål og succeskriterier vedr. rottebekæmpelsen.

Overordnet information til borgerne
Sorø Kommune ønsker at øget fokus på forebyggelse af rotter, samt sikre en effektiv bekæmpelse
jf. succeskriterierne. Dette bevirker bl.a. at borgere og virksomheder skal vejledes om forebyggelse
og bekæmpelse af rotter.
Sorø Kommune skal jf. bekendtgørelsen 2 gange årligt sørge for, at kommunens borgere får orientering om, at konstaterede rotteforekomster, skal anmeldes. Dette gøres generelt med en halvårlig
artikel i avisen samt en nyhed på Sorø Kommunes hjemmeside.

Tilsynspligtige ejendomme
Sorø Kommune skal jf. rottebekendtgørelsen, en gang årligt mellem oktober og februar, føre et
forebyggende tilsyn på alle tilsynspligtige ejendomme for at undersøge, om der er forekomst af
rotter. Konstateres rotter, igangsætte bekæmpelse heraf.
En tilsynspligtig ejendom, er som følger jf. definitionen i rottebekendtgørelsen:
”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”.
Kommunen ajourfører en liste over de tilsynspligtige ejendomme efter Miljøstyrelsens anvisninger,
som rottebekæmperne fører det forebyggende tilsyn efter. Denne liste indeholder jf. rottebekendtgørelsens § 2 punkt 14 som minimum alle erhvervsejendomme med:


Dyrehold



Primærproduktion af fødevarer



Primærproduktion af foder til dyr



Opbevaring af foderstoffer til dyr



Opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer

Kommunen kan vælge at udvide listen med flere ejendomme end de ovenstående, hvis det vurderes nødvendigt, for en forsat effektiv bekæmpelse af rotter.
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Sorø Kommune har valgt, ud over ovenstående, at inkludere hobbydyrehold, da det vurderes, at
risikoen for rotter på private hobbybrug svarer til de erhvervsdrivende landbrugs. Sorø Kommune
har i første omgang medtaget hobbydyrehold, som er registreret i det centrale husdyrbrugsregister.
Ved anmeldelse af rotter på tilsynspligtige ejendomme iværksættes rottebekæmpelsen senest 5
dage efter modtagelsen af anmeldelsen ved udendørs rotter og uden ugrundet ophold ved rotter
indendørs i bygninger, hvor rotternes tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.
Dette bevirker at der foretages tilsyn inden for 24 timer.

Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme
Indsatsen imod rotter på andre ejendomme end de tilsynspligtige, både i land- og byzonen, foretages primært forebyggende. Målet er at oplyse borgerne, så man begrænser rotters levemuligheder
mest muligt. Dette gøres bl.a. igennem den halvårlige information til borgerne og oplysninger om
forebyggelse af rotter på kommunens hjemmeside.
Andre ejendomme, end de tilsynspligtige, besøges for aktiv bekæmpelse, når der anmeldes, at der
er rotter på ejendommen. Bekæmpelsen iværksættes senest 5 dage efter modtagelse af anmeldelse, medmindre det drejer som om rotter indendørs i beboelse, hvor bekæmpelsen skal igangsættes uden ugrundet ophold i løbet af 24 timer.

Fødevarevirksomheder
Langt de fleste fødevarevirksomheder har hidtil haft egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer, og de få, som ikke har, kører alene med bekæmpelse via anmeldelser.
Bekæmpelsen iværksættes senest 5 dage efter modtagelse af anmeldelse, medmindre det drejer
som om rotter indendørs, hvor bekæmpelsen skal igangsættes uden ugrundet ophold inden for 24
timer.
Kommunen vil besøge fødevarevirksomheder, som gentagne gange får rotteangreb. Besøget har
til hensigt at skabe dialog med virksomheden for at få undersøgt, om der eventuelt er svage steder
på virksomheden, for eksempel omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende,
som kan være skyld i at rotterne vender tilbage. En konklusion på undersøgelsen vil danne baggrund for den videre forebyggende bekæmpelse.
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Sikringsordning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Der kan mellem ejer/lejer af en ejendom indgås aftale med et autoriseret rottebekæmpelsesfirma
om sikringsordning. Der kan ikke indgås aftale så længe der er forekomst af rotter på ejendommen.
Omkostningerne i forbindelse med sikringsordningen afholdes af ejer/lejer af ejendommen.
En aftale om sikringsordning skal umiddelbart efter aftalens indgåelse, anmeldes til Sorø Kommune. Ophør af en sikringsordning skal også anmeldes til kommunen.
Når der er indgået aftale om sikringsordning har bekæmpelsesfirmaet både ret og pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter på ejendommen.
Ved indgåelse af en sikringsordning skal der foretages en bygningsgennemgang, der har til formål
at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer som gør, at rotter kan skaffe sig adgang til eller opholde sig de pågældende steder. Grundejer/lejer skal have udleveret en
genpart af rapporten. Bygningsgennemgangen skal fornyes hvert 3. år.
Sorø Kommune kan som tilsynsmyndighed forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og
tilsynsrapporterne, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse.
Hvis det vurderes at den private rottebekæmpelse ikke er effektfuld, kan Sorø Kommune desuden
vælge at overtage bekæmpelsen af rotter. Dette for at sikre, at kommunen overholder sin forpligtelse om at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter jf. rottebekendtgørelsen.
Bekæmpelsesfirmaerne skal efter enhver rottebekæmpelse udfylde bilag 6 i rottebekendtgørelsen,
som bl.a. inkluderer en beskrivelse af hvilken typer gift der er anvendt samt brugte mængder. Bilag
6 og giftindberetningen skal indtil 1. juli 2019, sendes til Sorø Kommune. Fremadrettet skal bilag 6
indberettes direkte til Miljøstyrelsen i den fællesoffentlige rottedatabase jf. rottebekendtgørelsen.
Indberetningen skal ske løbende jf. bekendtgørelsen.

Kloakker og stikledninger
Rotternes vej op i lyset foregår ofte gennem defekte kloakker. Fejl, mangler og skader på kloakken
kan dels forekomme på det offentlige kloaknet og dels på det private kloaknet.
I kloakforsyningens ledninger bekæmpes rotterne af Sorø Kommune og Sorø Forsyning A/S i
samarbejde. Hvis Sorø Kommune bliver opmærksomme på et problem i eller med forsyningens
ledninger på et tilsynsbesøg, så kontaktes forsyningen. Sorø Forsyning A/S foretager straks undersøgelser af ledningerne for fejl og mangler og udbedrer eventuelle skader.
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Det vurderes også, om der skal opsættes fælder til bekæmpelse eller forebyggelse af rotter. Fælderne er med til at sikre en hurtig og effektiv rottebekæmpelse i de områder, de bliver opsat i, og
samtidig medføre de en reduktion i giftforbruget.
Sorø Forsynings fælder, opsættes også i forbindelse med kloakrenoveringer m.m. som et forebyggende tiltag, for at forhindre rotterne i at løbe op til jordoverfladen.
Hvis der er mistanke om at rotter, på en privat ejendom, stammer fra kloakken, undersøges kloaknettet på ejendommen. Det kan bl.a. gøres med røgprøver eller tv-inspektion af rørledningerne,
eller blot ved direkte observationer bl.a. i brønde, hvor man uden udstyr kan se hvad defekten er.
Hvis der observeres fejl og mangler på de private rørledninger, får de private grundejere vejledning
i, hvordan de kan vedligeholde kloakkerne, og de bedes om at få en autoriseret kloakmester til at
udbedre eventuelle defekter. For at sikre, at kloakdefekter udføres af autoriserede kloakmester er
grundejer ansvarlig for, at kloakmester returnerer en færdigmelding på udført reparation til kommunens rottebekæmper.
Det kan i visse tilfælde ende med et påbud om at udbedre kloakken, hvis grundejer ikke frivilligt får
udbedret defekter på private rørledninger.
Rørledninger i tilknytning til vejafvanding ejes og vedligeholdes af Sorø Kommune.
Bekæmpelse af rotter i kloaknettet med gift bruges kun undtagelsesvis. Det kunne bl.a. være for at
bremse problemer med rotter hos en privatperson, hvor kloakmeteren ikke umiddelbart kan foretage de nødvende reparationer af defekterne.

Rottespærre i kloakker
Rottebekendtgørelsen stiller krav om, at kommunen visse steder skal opsætte rottespærre:


Kommunen skal, som grundejer, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til
eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er teknisk muligt.
Dette gælder også når der sker byggemodning af arealer udlagt til kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner, hvor der skal opsættes rottespærre på de kloakledninger, der fører
ind til de pågældende områder.



Kommunen skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale
og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, når der er opnået tilladelse fra
grundejeren og hvor det er teknisk muligt.
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Ligeledes skal kommunen, i forbindelse med byggemodning af private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, tilbyde at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder, og opsætte disse hvor det er teknisk
muligt, hvis der gives tilladelse hertil fra grundejer.


Kommunen skal, når denne er grundejer, opsætte rottespærrer ved byggemodning af grunde til parcelhusområder på de kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder og
hvor det er teknisk muligt.

Kommunalbestyrelsen kan, i alle ovenstående tilfælde, undlade at opsætte rottespærrer, hvis kloaksystemet på anden måde er rottesikret, eller opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.
Når der opsættes rottespærrer, skal kommunen undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærre, og at sikre sig, at den er fri for rotter. Dette for at sikre sig, at rotterne ikke er kommet ind
på den anden side af rottespærren, men holdes ude i kloakken.
Driften af rottespærrene foretages som hovedregel af kommunen, både på offentlige og private
institutioner. Undtagelsen, er de rottespærrer, som er opsat i forbindelse med byggemodning af
parcelhusgrunde, hvor Sorø Forsyning har forsyningspligten. Her overtager Sorø Forsyning rottespærrene sammen med driften af kloaknettet. Forsyningen kan vælge om rottespærrene forsat
skal være i drift.

Genbrugspladser, lossepladser og deponier
På genbrugsstationerne i Sorø kommune har kommunens affaldsselvskab Affald Plus lavet private
sikringsordninger. Der holdes et ekstra øje med disse sikringsordninger, da det er et område, hvor
der ofte kan fremkomme rotteforekomster.
På eventuelle andre affaldsdeponier i kommunen, foretages en aktiv rottebekæmpelse ved anmeldelse af forekomst af rotter. Kommunen vil prioritere ekstra besøg på deponier, som gentagne
gange får rotteangreb. Ved disse besøg vil kommunen, i samarbejde med den ansvarlige på stedet, undersøge om der er svage steder, som er skyld i at rotterne vender tilbage. På bagrund af
undersøgelsen afklares den videre forebyggende bekæmpelse.
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Privat, ikke erhvervsmæssigt, hønse- og dyrehold
Hønse- og dyrehold kan ofte tiltrække rotter og kan være medvirkende årsag til, at rotter kan etablere sig, hvis ikke indretning af bure og indhegninger samt håndtering og opbevaring af foder sker
på forsvarlig vis. Sådanne ejendomme kan have gentagende problemer med rotter.
I landzonen medfører ejendomme med hønse- eller andet dyrehold oftest kun rotteproblemer på
den enkelte ejendom, mens hønse- og dyrehold i byzonen kan medvirke til rotteforekomster på
flere ejendomme.
Derfor er kommunen særligt opmærksom på privat, ikke erhvervsmæssigt, hønse- og dyrehold,
som modsat erhvervsmæssigt dyrehold, ikke som udgangspunkt er tilsynspligtige ejendomme.
Læs mere om hvilke ejendomme der er tilsynspligtige i afsnittet om ”Tilsynspligtige ejendomme”.
Kommunen foretager rottebekæmpelse på ejendomme med privat, ikke erhvervsmæssigt dyrehold, ved anmeldelse. Herudover vil kommunen vejlede om foranstaltninger, der kan afhjælpe problemet.
I de tilfælde hvor kommunen finder det nødvendigt, kan kommunen desuden påbyde, at ejer skal
etablere afhjælpende foranstaltninger, til at nedbringe leve- og tilholdssteder for rotter jf. rottebekendtgørelsen.
Sorø Kommune har udarbejdet en forskrift for ikke-erhvervsmæssige fuglehold i boligområder, der
opstiller regler for bl.a. indretning og drift af hønse- og andre fuglehold i byzonen og sommerhusområder i kommunen.

Vildtfodringspladser og andet dyrefodring
Kommunen har hidtil kun foretaget aktiv rottebekæmpelse disse steder efter anmeldelser. Der er i
kommunen ikke overblik over hvor mange vildtfodringspladser, der findes eller hvor der i øvrigt
fodres vilde dyr som bl.a. fugle.
Hvad der er tænkt som mad til vilde fugle m.m., kan desværre tiltrække rotter, og medvirke til etablering af et rottetilhold. Hvis der opstår rotteproblemer ved disse pladser eller ved privat fodring af
dyr i øvrigt, vil kommunen vejlede og evt. påbyde krav om afhjælpende foranstaltninger jf. §§ 14 og
15 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
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Resistens
Når der anvendes gift til bekæmpelse af rotter, er der risiko for, at der kan opstå resistens, som
typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte, hvilket har negative konsekvenser for miljøet.
Sorø Kommune har derfor en målsætning om, at mindske brugen af de stærkeste giftstoffer, ved at
anvende de svageste giftstoffer først, i overensstemmelse med den nationale resistens-strategi.
Sorø Kommune erkender dog, at der er situationer, hvor en effektiv bekæmpelse af rotter kun opnås med anvendelse af de stærkere giftstoffer. Hvis der gentagende gange er anmodninger om
bekæmpelse på samme lokalitet, og der ikke forekommer en effektiv bekæmpelse grundet resistens over for et svagere giftstof, vil kommunen benytte sig af et nyt giftstof, som ligger umiddelbart
over i styrke således, at de resistente rotter kan bekæmpes.
For at minimere risikoen for spredning af resistens og evt. negativ påvirkning af miljø vil Sorø
Kommune havde fokus på følgende:


Rottebekæmpere fortager en vurdering af, hvilken bekæmpelsesmetode, der er den optimale løsning på rotteproblemet – herunder om gift er nødvendigt.



Den mildeste og mulige gift anvendes først.



Sikring af udlagt gift, for at undgå sekundær forgiftning samt negativ indvirkning på miljøet.



Rottebekæmpere følger op på giftbekæmpelser og tilpasser evt. mængde og styrke efter
behov, og indsamler alt tilbageværende gift ved afslutning af en sag.



Gift håndteres kun af autoriseret personel i henhold til lovgivningen, og udleveres aldrig til
borgere.

Der er kun begrænset viden om forekomst af resistens i Sorø Kommune. Sorø Kommune deltog i
2005 i en landsdækkende resistensundersøgelse, gennemført af Miljøstyrelsen og Statens Skadedyrlaboratorium. Der er i perioden 1962-2015 fundet tilfælde af coumetetralyl resistens i Sorø
Kommune og bromadiolon resistens i tidligere Dianalund og Stenlille kommuner. Bromadiolon resistens i tidligere Dianalund Kommune blev igen konstateret i 2006. Dette stemmer overens med
data fra Miljøstyrelsens Gis Kort, hvor der er observeret tilfælde af bromadiolon resistens omkring
Ruds Vedby og i området nordøst for Dianalund, bl.a. nær Tersløse og Munke Bjergby.
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BILAG 1:
Gift til rottebekæmpelse i perioden 2016 til 2018
Sorø Kommune har i perioden 2015 til 2018 anvendt rottegift i et omfang som beskrevet i nedenstående tabel. Dette kan sammenlignes med forrige handleplans periode:
År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Midler

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Rozol (Chlorophacinon)

-

-

-

-

-

250,5

234,3

23,7

Coumatetralyl

45

98

32

35

35

20,1

18,8

1,9

Bromadiolon

498

1209

1076

1364

1148

929,4

1337,0 1458,6

Difenacoum (Ratak)

0

0

0

0

0

0

0

0

Brodifacoum (Klerat)

0

0

0

0

0

0

0

5,0

Flocoumafen (Storm)

0

0

0

0

0

0

0

0

Difethialon

165

58

112

6

327

266,3

218,2

59,3

Mængde gift i alt pr. år

708

1365

1220

1405

1510

1466,3 1808,3 1548,3

Anmeldelser

1.174

2.014

1.427

1.838

2.323

2.829

Gift pr. anmeldelse

0,603

0,678

0,855

0,764

0,650

0,518

2.560 2.501
0,706

0,619

Følgende skal bemærkes i forhold til tolkningen af staestikken:


Antallet af rotteanmeldelser i perioden fra 2015 til 2018 har været stigende, hvilket vil medføre et større forbrug af gift. Det skyldes bl.a. klimaforandringer, med mere vand og mildere
temperaturer.



Det fald i rotteanmeldelser, man ser fra 2016 til 2017 skyldes, at nogle sager er oprettet
som dobbeltanmeldelser i både rotteweb og rottehullet. Disse dobbeltanmeldelser er blevet
slettet for 2017 og 2018, men det er ikke nået i 2016, og tidligere årstal, hvorfor tallene ikke
er helt sammenlignelige, og ikke kan vise den fulde tendens.



Tallene fra 2016 til 2017 er taget fra de registrerede anmeldelser i rottehullet.



Tallet for 2018 er tage fra RotteWeb samt RotteGis (for december måned) og lagt sammen.



Der er i 2015 brugt meget Difethialon da kommunen har haft en selvhjælpshandling, der
skulle bekæmpes inden for kort tid.
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BILAG 2:
Følgende midler er godkendt til bekæmpelse af rotter i Danmark
Betragtes som de svageste midler
Chlorophacinon: Anvendes i form af Rozol, som er en serie af gnavermidler baseret på 1. generations antikoagulant chlorophacinon. Chlorophacinon er det mildeste aktivstof.
Coumatetralyl:

Formuleret som både ædegift, trædegift og drikkegift. Er lidt kraftigere i sin virkning end Warfarin og er i nogen grad effektiv overfor Warfarin-resistente individer. Kun effektiv i flere doser.

Bromadiolon:

Det mest benyttede middel i Danmark. Formuleret som ædegift og trædegift.

Difenacoum:

Fås som ædegift og er meget effektiv overfor rotter og mus.

Betragtes som de kraftigste midler
Brodifacoum:

Formuleres som ædegift, pasta og blok. Kraftigt virkende og effektiv overfor de
fleste gnaverarter ved en enkeltdosis.

Flocoumafen: Fås som ædegiftblok og er kraftigt virkende. Effektiv overfor rotter og mus efter en
enkelt indtagelse.
Difethialon:

Fås som ædegiftblok og er meget kraftigt virkende. Virksom overfor rotter og mus
efter en enkelt indtagelse.
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BILAG 3:
Redegørelse vedr. kommunes krav om at følge Miljøstyrelsens vejledninger om rotter og bekæmpelses midler.
Sorø Kommune har i denne handlingsplan fastsat, at rottebekæmpelsen, ud over at efterleve reglerne i rottebekendtgørelsen og kommunens handlingsplan, også skal ske efter de retningslinjer
som Miljøstyrelsen opsætter i deres vejledninger. Dette gælder både for kommunens egne rottebekæmpere og for private aktører som vil foretage bekæmpelse i Sorø Kommune.
Miljøstyrelsen har følgende vejledninger:


Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter



Vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fastsætter i tillæg 3 bl.a. retningslinjer for, hvornår man bruger traditionel udlægning og hvornår man bruger intervaludlægning
samt fastsættelse af standart for anvendes aflåste foderstationer, når giften ikke udlægges i kloak.
Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter
og mus, fastsætter i afsnit 6, anvendelsesområder og vilkår for anvendelse af antikoagulante bekæmpelsesmidler, herunder særlige retningslinjer for brug af giftstoffer i og ved bygninger og i kloakker.
Sorø Kommune har valgt at fastsætte denne praksis, for at sikre en miljørigtig bekæmpelse af rotter til gavn for naturen og dyrelivet, undgå sundhedsmæssige risicis ved uhensigtsmæssig udlægning af giftstoffer samt for at minimere risikoen for resistens. Indsatser der alle er i tråd med Sorø
Kommunes målsætninger om at reducere brugen af stærke giftstoffer, undgå resistens og begrænse udledningen af rottegift til miljøet mest muligt.
Det er vigtigt at huske på, at de fleste giftstoffer til bekæmpelse af rotter ifølge EU's biocidforordning udgør en uacceptabelt risiko, og den eneste grund til at vi tillader brugen er, at alternative
bekæmpelsesmetoder med samme effektivitet, endnu ikke er udviklet. Det er derfor vittigt at sikre
den bedste og mest hensigtsmæssige brug af giftstofferne, hvilket Sorø Kommune vurderer Miljøstyrelsens vejledninger vil være med til at sikre.
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