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Oversigt
Teknisk Forvaltning har i 2015 modtaget 899 anmeldelser af rotter, svarende til 17,3 om ugen i gennemsnit.
Der har været 6 henvendelser om vildkatte, 4 om ræve og 18 henvendelser vedrørende andre skadedyr (mus,
måger, alliker, hvepse og andre insekter). Teknisk Forvaltning bekæmper rotter, og hjælper med indfangning af
vildkatte og ræve, hvis de er til gene. Ved henvendelser om andre skadedyr ydes rådgivning.
Antallet af rotteanmeldelser er faldet med 6,7 procent i forhold til 2014, hvilket er sjette fald i antallet af anmeldelser på syv år siden rekordåret 2008, se figur 1.
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Figur 1: Antallet af rotteanmeldelser per år i perioden 2004-2015.
Udvikling i antallet af anmeldelser
Antallet af anmeldelser er faldet i 2015 og følger dermed tendensen siden 2008, hvor antallet af anmeldelser toppede med 1321. Andre kommuner oplevede en stigning i antallet af anmeldelser i efteråret 2014. Det var muligvis
dette, vi mærkede med forsinkelse i de første fire måneder af 2015, der hver især bød på flere anmeldelser end de
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samme måneder i 2014. Resten af året har vi til gengæld oplevet færre anmeldelser i syv ud af otte måneder i forhold til 2014, hvilket altså har medført et pænt fald i forhold til 2014.
Bekæmpelse af rotter
Bekæmpelse af rotter er således et samspil mellem rottefængeren, der forestår bekæmpelsen og grundejeren, der
skal sikre og renholde sin ejendom, for at forebygge at rotterne kan leve der.
Kommunens borgere kan anmelde rotterne direkte på nettet, via mail eller per telefon, og de vil typisk få besøg
dagen efter en anmeldelse, hvis rotterne er udendørs. Ved anmeldelse af rotter indendørs, foretages der så vidt
muligt besøg samme dag, som anmeldelsen foretages.
Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og beløbet opkræves sammen med ejendomsskat og affaldsgebyr som en
promille-værdi af ejendomsværdien. For 2016 er beløbet 3.029.000 kr.
Indsats mod rotter
Rødovre Kommune laver områdebekæmpelse med elektroniske rottefælder i kloakken (Wisetraps). I 2015 er der
bekæmpet i 16 områder, tre der blev startet op i 2014 og 13 nye. Fælderne placeres, hvor forekomst af rotter har
forbindelse til kloak, og hvor grundejere selv aktivt sikrer deres kloakker med rottespærrer, der lukker et kloaksystem af. Der er også iværksat bekæmpelse i kloakken på kommunens egne institutioner, for at rydde områder
bagved rottespærrerne. Det er nødvendigt på større institutioner som skoler og plejehjem, hvor der er et stort
kloaknet bagved rottespærren.
Ifølge rottebekendtgørelsen skulle kommunerne opsætte rottespærrer på kommunale institutioner senest i juni
2015. Som opfølgning på projektet sørger Rødovre Kommune for at bekæmpe rotter på indersiden af rottespærren, hvis de er sat op store ejendomme som skoler og plejehjem. Der er i den forbindelse opsat Wisetraps på Islev Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Hendriksholms Skole og plejecenteret Broparken. Derudover er der bekæmpet i flere grundejerforeninger og boligselskaber, der i forbindelse med rottebekæmpelse har sikret sig mod
rotter ved opsætning af rottespærrer. Efter Rødovre Stationscenter brændte er kloaknettet under bygningerne
ikke længere i brug. Dermed bliver det et oplagt sted for rotter at slå sig ned og der er derfor sat Wisetraps op
forebyggende. Områderne er markeret på kortbilaget. Bekæmpelse i forbindelse med opsætning af rottespærrer
medfører færre anmeldelser relateret til defekte kloakker og forebygger derfor problemer med rotter. Der blev
skudt 22.569 rotter med Wisetraps i 2015 (2014: 17.124 rotter).
Der bekæmpes permanent med betonbænke med gift på udsatte steder, som f.eks. nyttehaverne på Rødovre
Parkvej, Carlsro, Rødovre Station, Stadionsøen og Schweizerdalssøen (i forbindelse med fuglefodring) og på Tinderhøj Skole og Rødovre Skole.
Rottehandlingsplan for 2013-2015 blev afsluttet med udgangen af 2015. Som en del af handlingsplanen er der
blandt andet lagt information på hjemmesiden om sikring af hønsegårde og kaninbure. Der er udført tilsyn med
rottehund for at monitere rotteaktivitet langs med dele af Harrestrup Å og Fæstningskanalen samt Schweizerdalssøen. Resultatet viste, at der kun var spredt aktivitet langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen, mens der til gengæld var udbredt aktivitet ved Schweizerdalssøen. Årsagen hertil skal findes i udbredt fuglefodring.
Teknisk Forvaltning har i 2015 udarbejdet udkast til rottehandlingsplan for 2016-2018. Nye områder i planen er
gennemgang af kommunale institutioner og fokus på tomme grunde og huse.
Bilag:
Geografisk oversigt over anmeldelser i Rødovre Kommune i 2015 samt angivelse af større områder med placering
af Wisetraps.
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