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1 Indledning
Kalundborg Kommune vil med denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter give
en generel beskrivelse af den kommunale rottebekæmpelse i kommunen. Handlingsplanen
beskriver også hvilke fokusområder, der vil have en øget bevågenhed. Handlingsplanen er et
forpligtende værktøj, der skal være medvirkende til at sikre en effektiv forebyggelse og
bekæmpelse af rotter i hele Kalundborg Kommune.
I henhold til lovgivningen skal den enkelte kommune som minimum revidere handlingsplan for den
kommunale rottebekæmpelse hvert tredje år. Denne handlingsplan dækker perioden 2022-2024.
For Kalundborg Kommunes rottehandlingsplan er der identificeret tre fokusområder, der vil være
centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer.
Fokusområderne skal være med til at løfte den kommunale rottebekæmpelse og fastholde den gode
praksis i den praktiske og administrative udførelse af den kommunale rottebekæmpelse i
Kalundborg Kommune.
De tre fokusområder er:
•
•
•

Effektiv rottebekæmpelse
Kommunikation og information
Forebyggelse af rotter

1.1 Lovgrundlag
Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 om
miljøbeskyttelse, og bekendtgørelse nr. 2307 af 06/12/2021 om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter.

1.2 Samarbejde er en forudsætning for en effektiv rottebekæmpelse
Det er ikke en rar oplevelse at få rotter, men skulle det ske, vil Kalundborg Kommune sikre, at den
enkelte borger hurtigt modtager kvalificeret hjælp til at skaffe sig af med problemet. Det er vigtigt,
at man som borger i Kalundborg Kommune kan føle sig tryg og i sikre hænder, hvis rotterne rykker
ind på ens ejendom.
Man kan selv gøre en stor og mærkbar indsats med hensyn til forebyggelse af rotter. Det er nemlig
ofte os selv, der giver rotterne mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser bl.a. på grund af vores
adfærd, vaner og manglende sikring af vores bygninger mod indtrængning af rotter. Med
udbredelse af information og større viden om rotter, og hvordan rotter kan undgås, vil mange
borgere og virksomhedsejere langt hen ad vejen selv kunne være med til at forhindre og/eller
reducere omfanget af rotter på egen ejendom.

1.3 Borgernes og kommunens forpligtigelser
Alle er forpligtiget til straks at anmelde forekomst af rotter, også selvom forekomsten ikke er på ens
egen grund. Foruden denne anmeldelsespligt er der en række forpligtigelser, som er angivet i
bekendtgørelsen.
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Grundejere er forpligtiget til;
•
•
•

at renholde og rottesikre egen ejendom således, at rotters livsgrundlag begrænses mest
muligt
at sikre at egen kloak og brønde er intakte
at efterkomme eventuelle krav fra kommunen vedrørende tiltag, som skal afhjælpe
rotteproblemet

Kalundborg Kommune er forpligtiget til;
•
•
•
•
•
•

at
at
at
at
at
at

sætte en bekæmpelse i gang så hurtigt som muligt
bekæmpe rotter effektivt overalt i kommunen
finde årsagen til rotteforekomsten, så vidt det er muligt
igangsætte den fornødne rottebekæmpelse indtil problemet er løst
vejlede om forebyggelse
håndhæve lovgivningen vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter

1.4 Status på rotteanmeldelser i Kalundborg Kommune
Udviklingen for rotteanmeldelser i Kalundborg Kommune over de seneste fem år kan ses i figuren
nedenfor. Til sammenligning er der indsat tal, der svarer til gennemsnittet af antal anmeldelser pr
kommune pr år. Disse tal er udregnet på baggrund af Miljøstyrelsens offentliggjorte tal for hele
landet. Det samlede antal af anmeldelser i Kalundborg Kommune pr år følger tendensen for
gennemsnittet pr kommune.

Antal rotteanmeldelser pr år
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Rotteanmeldelser i Kalundborg Kommune (Kilde: Miljøstyrelsen)
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Antallet af anmeldelser kan variere fra år til år, som følge af naturlige udsving i rottebestandene
eksempelvis på grund af de vejrmæssige forhold. Her vil særligt de milde vintre kunne fremme
yderligere formering hos de overvintrende rotter, hvorimod meget kolde vintre vil være
medvirkende til en reduktion i den overvintrende rottebestand.
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Der er dog en række forhold, som har indflydelse på rotternes tilstedeværelse i vores omgivelser,
hvor en øget indsats vil kunne få positiv effekt på reduktion af rotternes forekomst. Det kunne
f.eks. være;
•
•

•

Sikring af kloakkerne, både de offentlige og særligt de private kloakledninger
o I kloakkerne foretrækker rotterne oftest at leve inde i de mindre stikledninger
Øget information om hvordan rotter forebygges
o Jo bedre vi er til ikke at efterlade spiseligt affald, fodre havens fugle, høns etc. samt
sørger for at vores ejendomme ikke giver rotterne de nødvendige gemmesteder,
desto færre rotter i vores omgivelser
God og effektiv bekæmpelse af eksisterende rottebestande
o Med effektiv og målrettet indsats overfor eksisterende rottebestande vil flere
rottebestande kunne udryddes

2 Den kommunale rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune
Kommunal rottebekæmpelse er mere end blot den praktiske bekæmpelse af rotter. I Kalundborg
Kommune varetages selve den praktiske rottebekæmpelse af et privat bekæmpelsesfirma, mens
myndighedsdelen, de overordnede retningslinjer for bekæmpelsen samt fastsættelse af den årlige
økonomiske ramme, varetages og udføres af Det Tekniske Område. Den administrative varetagelse
af den kommunale rottebekæmpelse har bl.a. til formål at sikre;
•
•
•

at kommunens borgere modtager en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter
at kommunens borgere informeres om forebyggelse på egne og fælles arealer
at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer

2.1 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Som grundejer i Kalundborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via
ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien, der
bestemmes i forhold til de forventede udgifter til rottebekæmpelsen.
Gebyret skal dække udgifter til;
•
•
•

den praktiske bekæmpelse, som er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma
de tilknyttede administrative opgaver
gennemførelse af generelle forebyggende tiltag, som f.eks. den lovpligtige opgave med
opsætning af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem

Man skal som borger eller virksomhed således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for
hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.
Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, der skal hvile i sig selv over en årrække. For
2022 har Kalundborg Kommune beregnet rottegebyret til 0,1365 ‰ af ejendomsværdien.
Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader
forårsaget af rotter og diverse rottesikring af ejendommen.
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I Kalundborg Kommune er der afsat ét årsværk til administration af rotteområdet. Dette årsværk
dækker over myndighedsarbejdet og varetages af Det Tekniske Område.
Myndighedsarbejdet rummer en række forskellige opgaver, bl.a. det lovpligtige tilsyn med
bekæmpelsen, sagsbehandling og håndhævelse på en række enkeltsager, kommunikation og
formidling, gennemførelse af indsatser i handlingsplanen med mere.

2.2 Her bekæmper Kalundborg Kommune rotter
Kalundborg Kommune bekæmper rotter i hele kommunens område efter anmeldelse, men for nogle
udvalgte ejendomme – tilsynspligtige ejendomme - skal Kalundborg Kommune årligt foretage et
eftersyn for rotter.
2.2.1 Tilsynspligtige ejendomme
Tilsynspligtige ejendomme er jf. bekendtgørelsen defineret som værende; 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.
Disse ejendomme vil én gang årligt i perioden fra og med oktober til og med februar modtage et
tilsynsbesøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Kalundborg Kommune kan, i det omfang det
vurderes relevant, udvide med andre ejendomme.
Ved gennemførelsen af de lovpligtige tilsyn for tegn på rotter ude så vel som inde på den
pågældende ejendom, vil ejer blive forsøgt kontaktet, så tilsynet så vidt muligt kan gennemføres
sammen med ejer.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse ved gennemgang af ejendommen finder tegn på rotter, vil
der blive oprettet en anmeldelse og rottebekæmpelse vil blive igangsat, medmindre den enkelte
grundejer selv har anmeldt rotteforekomsten forinden.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold
(manglende rottesikring og renholdelse) på ejendommen, som har tiltrukket rotter, vil ejer blive
bedt om at bringe disse forhold i orden. Er der ikke rotter vil ejendomsejer blive vejledt om
forebyggelse.
2.2.2 Bekæmpelse weekender og helligdage
Jf. bekendtgørelsen skal kommunen kunne bistå borgere og fødevarevirksomheder med
rottebekæmpelse i weekender og på helligdage. Weekend- og helligdagsbetjeningen omfatter kun
nye anmeldelser, hvor rotter forekommer i beboelsen, på fødevarevirksomheder og i bygninger på
tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko.

2.3 Er gift den bedste løsning?
Ofte vil brug af gift være en effektiv løsning til at bekæmpe større forekomster af rotter, men når
der anvendes gift mod rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil
lede til anvendelse af stærkere gifte. Foruden problemer med resistens udgør brugen af gift
desværre også en stor miljømæssig risiko. Den miljømæssige risiko er særlig stor for en lang række
ikke-målorganismer (f.eks. fugle, fredede mus etc.), som ved indtag af giften kan dø. Men også
andre dyr, f.eks. de mindre rovpattedyr og rovfugle, såsom ugler, er i stor risiko for at blive
forgiftet, hvis de æder forgiftede dyr.
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Kalundborg Kommune vil derfor have fokus på en miljøbevidst anvendelse af gift i både den
kommunale og private rottebekæmpelse for at reducere udbredelse af resistens og minimere de
miljømæssige konsekvenser.
En miljøbevidst bekæmpelse betyder, at Kalundborg Kommune vil bestræbe sig på, at der kun
anvendes gift, når det vurderes at være den bedste løsning.
Når der anvendes gift, vil der være fokus på et målrettet giftbrug, hvor;
•
•
•
•
•
•

det bestræbes at minimere tiden, hvor gift er tilgængelig i den enkelte bekæmpelse
der foretages en risikovurdering særligt med det formål at beskytte ikke-målorganismer
mest muligt
der kun anvendes den mængde gift, der er nødvendig i den enkelte situation
der altid følges op på giftindtaget
det kun er autoriserede personer, der anvender gift
der er opmærksomhed på forekomst af resistens således, at bekæmpelsen hurtigt
tilpasses denne situation

2.4 Den private rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune
Kalundborg Kommune er med bekendtgørelsen forpligtiget til at oplyse om privat rottebekæmpelse
er tilladt i kommunen.
Privat rottebekæmpelse er tilladt i Kalundborg Kommune.
Retningslinjerne for privat rottebekæmpelse er offentliggjort i bilaget til kommunens handlingsplan.
Ved al privat rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal den autoriserede rottebekæmper (R1
eller R2), foruden de lovgivningsmæssige krav, følge kommunens retningslinjer.
Med privat rottebekæmpelse skal forstås rottebekæmpelse, som udføres af en af følgende
autoriserede personer uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse;
•
•

R1-autoriserede: giver tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af
rotter overalt i Kalundborg Kommune
R2-autoriserede: giver tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske
bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom

Lovgivningsmæssigt er der ikke forskel på den rottebekæmpelse, som udføres af enten R1 eller R2
autoriserede personer. Derfor er der i de kommunale retningslinjer ikke gjort forskel på krav til R1
og R2 udført rottebekæmpelse. Se retningslinjerne i Bilag 1.

2.5 Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse
Kalundborg Kommune fører tilsyn med privat bekæmpelse og registrerer løbende oplysninger
herom. Under Fokusområde 1, Indsats 1, er der beskrevet aktiviteter i forbindelse med tilsyn og
vejledning af privat rottebekæmpelse.
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3 Mål og ambitioner for bekæmpelse og forebyggelse af rotter i
Kalundborg Kommune
Med nedenstående mål vil Kalundborg Kommune sikre borgerne en kompetent og effektiv
rottebekæmpelse, hvor:
•
•
•
•

borgere i Kalundborg Kommune skal føle sig trygge og i ”gode hænder” i mødet med en
kvalificeret rottebekæmpelse
der udvises stort ansvar for minimering af de miljømæssige gener, enten ved øget brug
af fælder eller et ansvarsbevidst forbrug af gift i bekæmpelsen af rotter
en effektiv rottebekæmpelse og –forebyggelse opnås med målrettet information og
dialog med borgere og virksomheder
større opmærksomhed om den fælles opgave er at forebygge rotteforekomst i hele
kommunen

3.1 Servicemål for rottebekæmpelsen i Kalundborg Kommune
Med nedenstående servicemål vil Kalundborg Kommune sikre borgerne en kompetent og effektiv
rottebekæmpelse.
Som borger i Kalundborg Kommune kan du forvente:
•

•
•
•
•

hurtig reaktion på en anmeldelse om rotter
o ved anmeldelse af rotter i beboelsen, institutioner og fødevarevirksomheder og
lignende, vil den kommunale rottebekæmpelse rykke ud samme dag og senest
næste formiddag
o ved øvrige anmeldelser af rotter rykker den kommunale rottebekæmpelse ud senest
fem dage efter anmeldelse
at rottebekæmpelsen udføres af fagligt kompetente rottebekæmpere
at blive velinformeret om bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt er med til at give
tryghed og bedre resultater
at blive vejledt om fremtidige forebyggende tiltag
at der kun anvendes giftbekæmpelse hvor det vurderes nødvendigt

3.2 Fokusområder for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Kalundborg Kommune vil have fokus på tre primære områder i den kommende
handlingsplanperiode;
•
•
•

Effektiv rottebekæmpelse
Kommunikation og information
Forebyggelse af rotter

I afsnittene herefter følger en beskrivelse af hver af de tre fokusområder, som Kalundborg
Kommune vurderer, har en central rolle for den fremadrettede indsats med sikring af den effektive
rottebekæmpelse. For hvert af de enkelte fokusområder er de tilhørende indsatser beskrevet.
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4 Fokusområde 1: Effektiv rottebekæmpelse
Med dette fokusområde vil Kalundborg Kommune sikre en kompetent og effektiv administrativ
daglig ledelse af den kommunale rottebekæmpelse, hvor den primære opgave er at sikre, at den
daglige rottebekæmpelse bliver udført i henhold til de lovgivningsmæssige og kommunale krav,
samt at bekæmpelsen udføres af fagligt kvalificerede rottebekæmpere.

4.1 Indsats 1: Den kommunale administration
I den kommunale administration vil Kalundborg Kommune sikre:
•
•
•
•

at der bliver udført god bekæmpelses- og administrationspraksis i den kommunale
rottebekæmpelse
at myndigheden samarbejder på tværs af de kommunale forvaltninger
at myndigheden, på kvalificeret vis, kan bistå bekæmpelsen og borgere med hjælp og
vejledning
at der sker den nødvendige håndhævelse og besigtigelser i samarbejde med
rottebekæmperne

Nedenstående er udvalgte aktiviteter Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
Aktiviteter
Tilsyn og vejledning
af privat
rottebekæmpelse
omfattende både
R1- og R2autoriseret
rottebekæmpelse

Formål
Sikre, at R2autoriserede
grundejere får den
nødvendige
vejledning i
forebyggelse og
bekæmpelse af
rotter

Handlinger

•

Registrering af private R1- og R2-ordninger

•

Vejledning af R2-autoriserede personer på de
tilsynspligtige ejendomme

•

Stikprøvekontrol med aktive R1- og R2ordninger, ved uvarslede og varslede tilsyn

Sikre at bekæmpelse,
udført af de
professionelle
bekæmpelsesfirmaer
overholder gældende
lovgivning

4.2 Indsats 2: Den praktiske bekæmpelse
Rottebekæmpelse er mere end blot at udlægge gift eller opsætte fælder. I Kalundborg Kommune vil
vi gerne sikre, at vores rottebekæmpere har et indgående kendskab til f.eks. rotters biologi og
adfærd, for derved at kunne lægge den mest optimale plan for den enkelte rottebekæmpelse, men
også, at rottebekæmperne har den fornødne tid til at gøre den nødvendige indsats i hvert enkelt
tilfælde.
I den praktiske bekæmpelse vil Kalundborg Kommune sikre:
•

at den enkelte rottebekæmper er velkvalificeret og opdateret på ny viden, bekæmpelse og
lovgivning
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•
•

at der i den daglige bekæmpelse er afsat de nødvendige ressourcer, således at
rottebekæmperen altid har den fornødne tid til den enkelte bekæmpelse
at den daglige bekæmpelse af rotter sker ud fra et miljøbevidst udgangspunkt

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
Aktiviteter
Kvalitetssikring af
den praktiske
bekæmpelse

Formål
Med god kontraktstyring
vil Kalundborg Kommune
sikre, at bekæmpelsen vil
overholde de
lovgivningsmæssige
krav, samt kommunens
skærpede krav til kvalitet
i udførelsen af
bekæmpelsen

Handlinger

•

Løbende opfølgning via IT-systemet vedr.
bekæmpelsen, korrekt giftanvendelse,
nødvendig håndhævelse, etc.

•

Løbende dialog med de udkørende
bekæmperemht. igangværende sager

•

Regelmæssige driftsmøder med
bekæmpernemed henblik på planlægning
og diskussion af særligt vanskelige sager

•

Fælles tilsyn med bekæmpere for at
kunne bistå i besværlige sager og mulige
håndhævelsessager

4.3 Indsats 3: Miljøbevidst rottebekæmpelse
Når der anvendes gift til bekæmpelse af rotter, vil der altid være risiko for, at der kan opstå
resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med at der anvendes stærkere
gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet, samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af
andre dyr, som rovfugle og rovpattedyr. For at minimere den miljømæssige belastning og risikoen
for resistens vil Kalundborg Kommune sikre en miljøbevidst anvendelse af gift.
Kalundborg Kommune vil have fokus på;
•
•
•

at øge brugen af fælder generelt
at Miljøstyrelsens vejledning for korrekt brug af gift følges i bekæmpelsen
at få viden om resistens i kommunen, baseret på erfaringer i bekæmpelsen, suppleret med
indsamling af rotter til test for resistens
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Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
Aktiviteter
Overholdelse af
Miljøstyrelsens
resistensstrategi

Overblik over
forekomst af
resistens i
kommunen

Formål
Sikre at den
kommunale
rottebekæmpelse har
fokus på Miljøstyrelsens
resistensstrategi i den
daglige udførelse af
rottebekæmpelse

Handlinger

At få indblik i
forekomst af resistens
i Kalundborg
Kommune, da
resistens er en
udfordring for en
effektiv bekæmpelse
med brug af gift

•

Opfølgning på bekæmpernes brug af
checkliste for resistens og at
bekæmperne foretager de nødvendige
tilpasninger i bekæmpelsen

•

I henhold til vejledningen at fremme
brugen af fælder i sager, hvor der er
ganske få rotter

•

Indsamling af materiale fra indfangne
rotter til test for resistens

•

Implementering af ny viden i den
praktiske rottebekæmpelse

4.4 Succeskriterier
Succeskriterierne for Fokusområde 1 er:
•
•
•

At privat rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune udføres efter gældende regler og
retningslinjer
At bekæmpelsen vil overholde de lovgivningsmæssige krav samt kommunens skærpede krav
til kvalitet i udførelsen af bekæmpelsen
At brugen af fælder fremmes frem for gift

5 Fokusområde 2: Kommunikation og information
Den gode informative dialog med kommunens borgere og virksomheder er vigtig, hvis forebyggelse
og effektiv bekæmpelse af rotter skal ske. Derfor er dialog og oplysning om rotter en vigtig prioritet
og et centralt fokusområde for den kommunale rottebekæmpelse. En fælles indsats vil have størst
indflydelse på rotteforekomsten i Kalundborg Kommune.

5.1 Indsats 4: Dialog og vejledning vedrørende rotter
Kalundborg Kommune vil have fokus på at møde borgere, virksomheder etc. med positiv dialog,
med det formål at fremme den effektive bekæmpelse, og med råd og vejledning få inddraget
borgeren i forebyggelse af rotter. Kalundborg Kommune vil:
•
•

øge succesen for rottebekæmpelse på den enkelte ejendom
forebygge mod rotteforekomst fremadrettet

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
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Aktiviteter
Udarbejdelse af
informativt
materiale

Møde med
kommunens
borgere og
foreningsliv etc.

Formål
Sikre, at når den
kommunale
rottebekæmpelse rykker ud,
kan bekæmperne, foruden
at kunne vejlede
kommunens borgere
mundtlig, give borgerne
informativ skriftlig
vejledning, samt at
kommunens borgere og
virksomheder kan finde god
illustrativ informationvia
kommunens hjemmeside
Kalundborg Kommune vil
give borgere, foreninger etc.
mulighed for at møde den
kommunale
rottebekæmpelse og stille
spørgsmål, hente videnetc.

Handlinger

•

Udarbejdelse og trykning af relevante
informationsfoldere med gode råd
etc. i relevante tilfælde, som kan
udleveres til kommunens borgere og
virksomheder

•

Løbende revision af kommunens
hjemmeside, sårelevant information
og gode råd vedr. rotter kan findes
her

•

Deltagelse ved arrangementer såsom
Høng Folkemøde, Kalundborgmessen
etc., i det omfang Kalundborg
Kommune vurderer at det er relevant

5.2 Succeskriterier
Succeskriterierne for Fokusområde 2 er:
•
•

At målrettet information bidrager til at forebygge forekomsten af rotter i Kalundborg
Kommune
At dialog og vejledning øger succesen for bekæmpelse på de enkelte ejendomme

6 Fokusområde 3: Forebyggelse af rotter
Kalundborg Kommune vil ikke kun tænke forebyggelsen ind i den enkelte bekæmpelse, men vil
også se på, hvor en særlig forebyggende indsats vil kunne være med til en generel minimering af
rotteforekomst i f.eks. det offentlige rum. Derfor vil Kalundborg Kommune arbejde med proaktive
indsatser i forebyggelsen til generel gavn for kommunens borgere.
Nogle gange kan den kommunale rottebekæmpelse stå over for forekomst af rotter, hvor rotterne
kun er en del af problemet, og hvor nogle af de tilknyttede problemer ikke kan løses af den
kommunale rottebekæmpelse, hverken praktisk eller administrativt. Der kan være tale om
situationer, hvor der er behov for andre faglige kompetencer, som i samarbejde med bekæmpelsen
kan løse problemerne. Det kan f.eks. være, når der er tale om rotter ved forladte ejendomme, hvor
borgers egen indsats ikke er mulig i forhold til bekæmpelsen, afklaring af ejerforhold på defekte
kloakledninger etc. I disse tilfælde vil Kalundborg Kommune have fokus på videndeling og
samarbejde på tværs af organisationen.
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6.1 Indsats 5: Særlige forebyggende foranstaltninger
Det er almindelig kendt, at der, i forbindelse med opgravninger, renovering af kloakker etc., kan
opleves et øget problem med ”invasion” af rotter.
Kalundborg Kommune vil være med til at gøre den kommunale rottebekæmpelse mere synlig, med
hensyn til forebyggelse af problemer med rotter, og vil derfor i de kommende år igangsætte en
række initiativer med det formål at minimere mulige afledte rottemæssige gener rundt om i
kommunen.
Planen for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om
kloakrottebekæmpelse indgår i aktiviteterne i denne indsats.

Kalundborg Kommune vil have fokus på:
•
•

samarbejde med Kalundborg Forsyning med henblik på minimering af kloakrelaterede
rotteproblemer
tværfagligt samarbejde i forvaltningen for eksempel med fokus på:
o Udbedring af kommunale vejbrønde
o Hjælp med forebyggende vegetationspleje i særligt rotteplagede kommunale
områder
o Tilstrækkelig affaldskapacitet og tømning i det offentlige rum

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
Aktiviteter

Formål

Kalundborg
Forsyning

Samarbejde baseret på
gensidig underretning om
konstaterede problemer
forvoldt af kloakrotter, hvor
hurtig indgriben fra både
kommunen og forsyningens
side kan få en positiv
indflydelse for kloakrelateret
rotteforekomst

•
•

Effektiv gensidig underretning
om konstaterede
rotteproblemer på offentlige
arealer

•

Vej og Park

Handlinger

•

•
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Regelmæssig dialog med forsyningen
Øget dialog omkring afklaring af
ejerforhold
Jævnlige driftsmøder mellem den
administrative rottebekæmpelse, Vej og
Park, Kalundborg Forsyning og
rottebekæmperne.

Løbende dialog med Vej og Park om
bl.a. løsningsforslag til afklaring af
rotteproblemer på offentlige arealer
Gensidig underretning om f.eks.
defekte vejbrønde, overfyldte
skraldespande og problemer med rotter
på offentlige arealer

6.2 Indsats 6: Forebyggelse af rotter på særlige arealer
Rotter udgør et problem alle steder, og derfor har Kalundborg Kommune i den kommunale
rottebekæmpelse fokus på at bekæmpe rotterne, når de forekommer. Der er dog altid nogle
områder, som kan virke særligt tiltrækkende på rotter eller hvor bekæmpelsen af rotter er
vanskeliggjort som følge af områdernes placering og tilgængelighed, eksempelvis øer.
Kalundborg Kommune vil have fokus på;
•
•

at få et sammenhængende overblik over forekomst af rotter på de beboede øer
at igangsætte større sammenhængende indsatser for bekæmpelse og forebyggelse, steder
hvor dette måtte være nødvendigt

Nedenstående er udvalgte aktiviteter som Kalundborg Kommune vil have særligt fokus på i den
kommende handlingsplansperiode:
Aktiviteter

Formål

Sejerø og
Nekselø

Sikre at der gribes ind
tidligt for at undgå større
rotteproblemer, ved at
foretage en bred
bekæmpelsesindsats

Handlinger

•
•
•
•

Foretage rottebekæmpelse i det åbne land
Udvalgte områder gennemgås med
rottehunde
Stikprøvekontrol via digitale tilsyn, for at
kontrollere at bekæmpelsen lever op til
kontrakt og bekendtgørelse
Status på rottebekæmpelsen på Sejerø er et
fast punkt på regelmæssige driftsmøder

6.3 Succeskriterier
Succeskriterierne for Fokusområde 3 er:
•
•

At nedbringe tilfælde af kloakrelaterede rotteproblemer
At nedbringe mængden af rotteforekomster på særlige arealer med fokus på øerne
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Bilag 1 - Retningslinjer for den private rottebekæmpelse i
Kalundborg Kommune
Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Kalundborg Kommune, så længe følgende retningslinjer,
samt den gældende lovgivning og vejledning bliver fulgt. Der er tale om privat rottebekæmpelse
udført af enten R1- eller R2-autoriserede bekæmpere.
Alle former for privat bekæmpelse vil altid ske uden omkostninger for Kalundborg Kommune, og det
understreges, at der ikke kan gives fritagelse for betaling af rottegebyret ved afholdelse af privat
bekæmpelse, indgåelse af aftaler om sikringsordninger og/eller R2-bekæmpelse på egen ejendom.

Privat rottebekæmpelse ved R1-autorisation

1. Dette omfatter bekæmpelse:
a. i en privat sikringsordning
i. den private sikringsordning, omfatter, som udgangspunkt, altid en
grundig bygningsgennemgang, som fornyes minimum hvert 3. år og
hver gang der overgås til ny aftale

b. af et R1-autoriseret skadedyrsfirma, hvor en borger måtte ønske dette. Dvs., hvor en
borger fravælger den kommunale rottebekæmpelse

2. Alle nye, ændrede eller opsagte aftaler skal indberettes til kommunen og til den
fællesoffentlige rottedatabase (Rottereden)

3. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Kalundborg Kommune. Ved anmeldelse, skal
det meget tydeligt fremgå, om privat bekæmpelse varetager rottebekæmpelsen, eller om
det skal varetages af den kommunale rottebekæmpelse

4. Der må først påbegyndes privat bekæmpelse af rotter (gælder både ved og uden brug af
gift) efter der er indgivet anmeldelse til Kalundborg Kommune

5. Der skal efter endt rottebekæmpelse fremsendes oplysninger til Kalundborg Kommune
vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske senest 30
dage efter endt bekæmpelse. Den R1-autoriserede skal også løbende angive disse
oplysninger direkte, og straks, i den fællesoffentlige rottedatabase

6. Ved bekæmpelse med gift skal der foretages evaluering af bekæmpelsesforløbet og

foretages eventuelle tilretninger, hvis bekæmpelsen ikke er afsluttet indenfor 35 dage

7. De steder, der kun er indgået aftale om sikringsordning omfattende musebekæmpelse, gør
Kalundborg Kommune opmærksom på, at giftbekæmpelse af mus kun må ske ved
anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang

8. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks, og forud for bekæmpelsens igangsættelse, anmeldes til kommunen. De
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.:
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a. overholdelse af resistensstrategien
b. udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes til kommunen senest 30 dage efter endt

bekæmpelse, samt indberettes direkte, og straks, i den fællesoffentlige rottedatabase

9. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse og/eller manglende overholdelse af de
lovgivningsmæssige og kommunale krav kan Kalundborg Kommune, til enhver tid, overtage
den igangværende private rottebekæmpelse i den enkelte sag

10. Forebyggende sporing af rotteforekomst, såvel som museforekomst, må ikke ske med
anvendelse af gift. Alle former for giftfrie sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt

Privat rottebekæmpelse ved R2-autorisation

1. Dette omfatter kun, at der kan foretages bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, og
kun hvis grundejer er i besiddelse af R2-autorisation

2. Ved opnåelse af R2-autorisation skal dette indberettes til kommunen med angivelse af:
a. tidspunkt for opnåelse
b. om den R2-autoriserede påtænker selv at forestå bekæmpelse af rotter og mus på
egen ejendom

3. Skulle en allerede R2-autoriseret person flytte til Kalundborg Kommune eller erhverve anden
ejendom, hvor den R2-autoriserede selv vil foretage rottebekæmpelsen fremadrettet, skal
den R2-autoriserede anmelde dette til Kalundborg Kommune

4. En R2-autoriseret må ikke foretage bekæmpelse på anden ejendom, som ikke ejes af den
R2- autorisererede

5. Al form for giftbekæmpelse (gælder for både bekæmpelse af rotter og mus) må kun
foretages af den R2-autoriserede selv

6. Al forekomst af rotter skal straks anmeldes til Kalundborg Kommune. Ved anmeldelsen skal
det meget tydeligt fremgå, om den R2-autoriserede selv varetager rottebekæmpelsen, eller
om det skal varetages af den kommunale rottebekæmpelse

7. Ved anmeldelse af rotter på en ejendom omfattet af R2-autorisation, hvor den R2autoriserede selv foretager bekæmpelse, vil den kommunale rottebekæmpelse, efter
modtagelse af anmeldelsen foretage et tilsynsbesøg indenfor otte dage, med henblik på:

a. at vurdere den igangsatte rottebekæmpelse, i samarbejde med den R2-autoriserede
b. at vejlede om, eller igangsætte, nødvendig handling vedr. udbedring af eventuelle fejl
og mangler med hensyn til rottesikring og renholdelse

8. Den R2-autoriserede skal efter endt rottebekæmpelse fremsende oplysninger til Kalundborg
Kommune vedrørende bekæmpelsen, som oplyst i bekendtgørelsens bilag 6. Dette skal ske
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senest 30 dage efter endt bekæmpelse. Den R2-autoriserede skal også løbende angive disse
oplysninger direkte, og straks, i den fællesoffentlige rottedatabase

9. Den kommunale rottebekæmpelse vil foretage et opfølgende besøg senest 35 dage efter
indgivelse af anmeldelse med henblik på at vurdere:

a. om der fortsat er rotteaktivitet
b. om bekæmpelsen har været utilstrækkelig (bl.a. på baggrund af det, af den R2autoriserede, udfyldte bilag 6)

c. om der er rettet op på tidligere anmærkede forhold vedrørende manglende rottesikring
og renholdelse

10. De steder den R2-autoriserede kun bekæmper mus, skal bekæmpelsen, som udgangspunkt
ske ved anvendelse af foderstationer, hvortil rotter ikke har adgang

11. Anvendes der foderstationer med gift til bekæmpelse af mus, hvortil også rotter har adgang,
skal dette straks, og forud for bekæmpelsens igangsættelse, anmeldes til kommunen. De
lovgivningsmæssige regler for rottebekæmpelse vil da være gældende, som f.eks.:

a. overholdelse af resistensstrategien
b. udfyldelse af bilag 6, som skal fremsendes til kommunen senest 30 dage efter endt
bekæmpelse, samt indberettes direkte, og straks, i den fællesoffentlige rottedatabase

12. Ved en utilstrækkelig rottebekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige
og kommunale krav og/eller ved resistens overfor de anvendte gifte, kan Kalundborg
Kommune, til enhver tid, overtage den igangværende private rottebekæmpelse i den
enkelte sag

13. Den R2-autoriserede må gerne lave en forebyggende sporing af rotteforekomst såvel som
for museforekomst. Sporingen må ikke ske med anvendelse af gift. Alle former for giftfrie
sporingsformer samt dræbende fælder er tilladt

Kalundborg Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder eller
ejendomme omfattet af både R1-autoriserede aftaler eller af en R2-autorisation, med henblik på at
sikre at ovenstående krav overholdes, samt at der ikke er alvorlige fejl og mangler med hensyn til
rottesikring og renholdelse.
Hvis Kalundborg Kommune bliver bekendt med, at der foretages privat rottebekæmpelse i strid med
ovenstående retningslinjer, som f.eks. at man fejlagtigt bekæmper mus ved brug af foderkasser,
hvortil rotter har adgang, vil Kalundborg Kommune kunne fratage enten den R1- eller den R2autoriserede mulighed for at fortsætte med bekæmpelsen på ejendommen i den specifikke sag.
Ved grove forsømmelser og/eller gentagende overtrædelser af retningslinjerne vil den R1- eller den
R2- autoriserede, kunne blive anmeldt til Miljøstyrelsen, kemikalieinspektionen og/eller blive
politianmeldt med henblik på bødestraf.
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