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1. Indledning  

I Rottehandlingsplan 2019-2021 stod der på disse linjer, at antallet af anmeldelser var steget. Desvær-
re kan vi ikke skrive, at antallet sidenhen er faldet. Det ser dog ud som om at væksten i antallet er 
stagneret, men at det nu ligger på et for Albertslund Kommune højt niveau.  
 
Selvom samme tendens gør sig gældende i resten af landet, giver det øgede antal anmeldelser anled-
ning til at se på både bekæmpelsen og forebyggelsen. Er der noget der kan gøres anderledes og me-
re effektivt, og er der nye teknologier der kan bidrage til bekæmpelsen?  
 
Det væsentligste fokus i rottebekæmpelsen er altid at sikre en hurtig og effektiv bekæmpelse, så de 
der måtte få rotterne tæt på livet, får den bedst mulige hjælp, hurtigst muligt.  
 
Ofte kræver en effektiv bekæmpelse en her og nu-indsats fra den kommunale bekæmper og en efter-
behandling fra grundejerens side.  
 
I det hele taget er der behov for, at vi ser rotterne som et fælles ansvar. Det er ganske rigtigt kommu-
nens ansvar at bekæmpe dem, men kommune, borgere, grundejere og virksomheder skal i fællesskab 
sikre, at vores handlinger og vaner ikke er med til forbedre rotternes vilkår og dermed øge bestanden.  
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2. Flere anmeldelser – igen… 

Gennem de seneste 10 år er der sket en stigningen i antallet af rotteanmeldelser landet over – også i 
Albertslund. I 2016 oplevede vi en stigning på hele 53%, da antallet steg fra 349 anmeldelse i 2015 til 
542 anmeldelser i 2016.  
 
Siden da har antallet ligget på samme høje niveau med enkelte udsving, blandt andet en ny og kedelig 
rekord i 2020.  
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal anmeldelser 524 639 526 707 551 

Tabel 1: Antal anmeldelser pr. år i perioden 2017-2021. 
 
Udviklingen i antallet af anmeldelser er ikke nødvendigvis udtryk for, at bestanden af rotter har udviklet 
sig tilsvarende, men det er trods alt den bedste rettesnor vi har.  
 
Det er naturligvis svært at vurdere, hvad der påvirker rottebestanden og dermed antallet af anmeldel-
ser, men der er givetvis tale om flere faktorer, for eksempel: 

 Klimaforhold, specielt milde vintre 
 Øget opmærksomhed på rotter i medierne og dermed hos borgerne 
 Øget digitalisering har gjort det lettere at anmelde rotter 
 Let adgang til føde, for eksempel spiseligt affald og fuglefodring  
 Flere restriktioner på anvendelse af rottegift 
 Store renoverings og anlægsprojekter, som indebærer kloakarbejde 
 

At især de første fire faktorer spiller ind, viser de nationale rottetal også. Ligesom 2020 var et rekordår 
i Albertslund, var det det også på landsplan. Det er altså ikke kun lokale forhold der påvirker antallet af 
rotteanmeldelser.  
 
Vi følger naturligvis udviklingen tæt og forsøger hele tiden at finde og iværksætte indsatser, der kan 
påvirke både antallet af anmeldelser og rottebestanden.  
 
Fokus på at nedbringe giftforbruget har øget kreativiteten i udviklingen af nye fældetyper, og vi ser nu 
flere spændende nye løsninger, der kan integreres i byrummet, og som i det skjulte kan bidrage til bå-
de at monitorere og bekæmpe rotterne. Vi håber, at nye teknologiske løsninger kombineret med lø-
bende kommunikation om gode ”rottevaner” kan bidrage til at vende kurven i de kommende år.   
  
 
 
 

3. Kloakker og stikledninger 
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3.1 Kloakrottebekæmpelse  
Der udføres som udgangspunkt ikke systematisk bekæmpelse af rotter i kloakken, da rotter i kloakken 
ikke udgør et problem, så længe kloakken er intakt. I situationer hvor der i specifikke områder er tegn 
på ekstraordinær rotteaktivitet forbundet med kloakken, iværksættes efter behov bekæmpelse med 
gift.  

3.2 Rottespærre 
Med de seneste bekendtgørelse er kravene til montering af rottespærre på kommunale institutioner 
skærpet. Hvor de før skulle opsættes, hvor det både var hensigtsmæssigt og teknisk muligt, skal de 
nu opsættes på alle institutioner, hvor det blot er teknisk muligt.  
 
I løbet af 2020 og 2021 er der monteret rottespærrer på samtlige kommunale daginstitutioner, skoler 
og plejehjem, hvor dette har været teknisk muligt. Der føres løbende tilsyn med rottespærrerne for at 
sikre de er funktionsdygtige.   
 

4. Økonomi og ressourcer 

Den kommunale rottebekæmpelse finansieres med hjemmel i bekendtgørelsen af et gebyr, der 
opkræves sammen med ejendomsskatten. Det er alle kommunens grundejere, der er med til at betale 
for rottebekæmpelsen.  
 
Gebyret finansierer hele bekæmpelsesopgaven, montering af rottespærre på kommunale og private 
institutioner, samt løn- og driftsudgifter forbundet med rottebekæmpelsen.  
 
I 2022 opkræves et gebyr på 4,8 promille af ejendomsskatten, svarende til 916.000 kr.  
 
 

5. Privat bekæmpelse 

Med den seneste rottebekendtgørelse er det blevet op til kommunerne at beslutte, om de tillader privat 
bekæmpelse.  
 
Privat bekæmpelse sker typisk som følge af sikringsaftaler, hvor virksomheder eller borgere indgår 
kontrakt med et firma om undersøgelse og rottesikring af deres ejendom. I sjældnere tilfælde sker den 
private bekæmpelse hos borgere, som ønsker rottebekæmpelse udenfor kommunens åbningstid, og 
derfor indgår aftale med bekæmpelsesfirma. Den sidste form for bekæmpelse er dog ikke særligt aktu-
el i Albertslund, hvor vi i flere år har bekæmpet rotter i weekender og på helligdage.  
 
I Albertslund Kommune tillades privat bekæmpelse. Det forventes naturligvis, at alle regler om såvel 
sikringsordninger og bekæmpelse efterleves, ligesom det forventes, at kommunen orienteres om ind-
gåelse og opsigelse af sikringsaftaler, samt når der opdages tegn på rotter på en sikret ejendom.  
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Senest en måned efter afslutningen af bekæmpelsen på en ejendom skal kommunen orienteres sva-
rende til bekendtgørelsens (BEK 1723) bilag 6. Oplysningerne sendes til mt@albertslund.dk.  

5.1 Samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer 
Albertslund Kommune indgår gerne i samarbejde med private bekæmpelsesfirmaer, og forventer at 
blive inddraget i bekæmpelsen i de tilfælde, hvor der opdages rottetilhold, som formodes at gå udover 
den sikrede ejendom. 

5.2 Tilsyn med privat bekæmpelse 
Der føres løbende tilsyn med firmaer, der udfører privat bekæmpelse i kommunen.  
 
Tilsynet vil typisk ske både administrativt, i form af rekvirering af informationer om omfang og bekæm-
pelsesmetoder, når sager anmeldes til kommunen, og fysisk, ved kontrol af opsatte kasser og udført 
bekæmpelse. Tilsyn vil især forekomme i de tilfælde, hvor der kommer gentagne anmeldelser fra sam-
me adresse. 
 
 

6. Målsætning og mål 
Den overordnede målsætning for rottebekæmpelsen i Albertslund er at begrænse gener fra rotter 
mest muligt og sikre, at rotter ikke optræder udenfor kloakkerne. 
 
I den kommende periode vil målsætningen blive understøttet af følgende mål: 

6.1 Nye bekæmpelsesmetoder 
Der sker i disse år en stor udvikling i metoder og materialer til bekæmpelse af rotter, hvor forskellige 
teknologier anvendes. Udover at bidrage til bekæmpelsen, kan intelligente fælder indsamle data, der 
kan være med til at målrette fremtidige indsatser.  
 
Vi råder allerede over ca. 35 fælder udstyret med sim-kort, der ikke bare giver besked når de smæk-
ker, men som også kan fortælle om der sidder et dyr i fælden. Fælderne kan monteres i skraldespan-
de, i blomsterkasser eller indbygges i f.eks. bolværket i kanalen, hvilket gør bekæmpelse usynlig. Og 
det er kun begyndelsen. Iderigheden er stor og mange nye fældetyper kommer til hvert år. Vi ønsker 
at være med til at afprøve de forskellige typer af fælder med henblik på at finde løsninger, der effektivt 
kan bidrage til bekæmpelsen i kommunen.  

6.1.1 Handlinger 

 At markedet løbende undersøges for nye løsninger og at både kommunens driftpersonale og den 
kommunale rottebekæmper deltager aktivt i afprøvelsen af nye løsninger.  

 At rottebekæmpelse indtænkes ved udvælgelse og indkøb af byudstyr, for eksempel skraldespan-
de. 

6.1.2 Succeskriterie 

 At der i 2023 er idriftsat 100 intelligente fælder i byrum og parker.  

mailto:mt@albertslund.dk
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 At data fra opsatte intelligente fælder kan samles i et system, og at data kan anvendes i planlæg-
ningen af fremtidige indsatser.  

6.2 Information om rottesikring og forebyggelse 
Forebyggelse og sikring mod rotter er mindst lige så vigtig som effektiv bekæmpelse. Vi kan alle med 
den rigtige viden om sikring af vores boliger og gode vaner, f.eks. at undgå fuglefodring, bidrage til, at 
det bliver sværere for rotter at etablere sig i og ved vores boliger og virksomheder, samt i byrummet. 
Der er derfor behov for løbende at informere borgere og virksomheder om hvordan man forebygger og 
sikrer sig mod rotter.  

6.2.1. Handlinger 

 At der løbende på sociale medier, kommunens hjemmeside og i lokale medier informeres om rot-
tesikring og forebyggelse.  

 At det ved arrangementer, for eksempel Grøn Dag, bliver muligt at møde rottebekæmperne og stil-
le spørgsmål om rottebekæmpelse, forebyggelse og sikring.  

6.2.2 Succeskriterie 

 At der gennemføres mindst to årlige informationskampagner om rottesikring og forebyggelse.  
 
 
 


