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Særlige tiltag 2020 - 2021
Kontrol med sikringsordninger
Kommunen har gennemført en stikprøvekontrol af sikringsordningerne, som er private aftaler mellem
lokale virksomheder og bekæmpelsesfirmaer. I Køge Kommune er der anmeldt 311 sikringsordninger,
fordelt på 16 bekæmpelsesfirmaer (februar 2021). Disse sikringsordninger er omfattet af
rottebekendtgørelsen, som stiller en række krav til ordningerne. Stikprøvekontrollen, der omfattede 22
adresser, afslørede en del fejl og mangler, herunder:
•
•
•

Manglende indberetning til Miljøstyrelsens rottedatabase.
Mangelfuld mærkning af kasser til fælder eller gift.
Mistanke om overtrædelse af reglerne om brug af rottegift.

Kommunen har efterfølgende indledt dialog med de firmaer, der ikke lever op til kravene. Som
udgangspunkt er strategien at have en konstruktiv dialog med firmaerne, så fejlene kan blive rettet.
Initiativet med stikprøver har vist sig nyttigt som et værktøj til kontrol af sikringsordningerne og vil derfor
nu blive en fast del af kommunens rotte-opgaver.

Særlige tiltag i Ellemarken
Kommunen har over det sidste år haft særlig opmærksomhed på bekæmpelses- og forebyggelses-arbejdet i
boligafdelingen Ellemarken (DAB), som over de sidste år har været plaget af rotter.
Arbejdet omfattede:
•
•
•
•

Grundig undersøgelse af både bygninger, brønde og udearealer, med henblik på at udpege fejl og
mangler i forhold til rottesikring.
Kortlægning af rotteaktivitet.
Bekæmpelse af rotter i hele bebyggelsen.
Information til boligafdelingen om nødvendige tiltag vedr rottesikring, herunder:
▪ Omlægning af beplantning og reparation af bygninger, kloakker mm.
▪ Rottesikring af affaldsgårde og skraldespande.
▪ Vejledning til beboere om fodring af husdyr og vildtfugle.

Resultatet er at boligafdelingen har fået et overblik over rotteproblemet og en række værktøjer til at
håndtere det. Der er allerede gennemført en række tiltag i forhold til sikring af bygningerne og omlægning/
rydning af busketter og anden beplantning.
Der er stadig rotter ved boligafdelingen; men arbejdet har resulteret i en reduktion i antallet af
anmeldelser.

Særlige tiltag i Ølbycenter
Kommunen informerede i januar-februar 2020 om rotteforebyggelse til virksomheder i Ølbycentret. Der
blev udsendt informationsmateriale i eboks samt aflagt fysiske besøg i de fleste virksomheder. Samtidig

blev en del beplantning omlagt og affaldshåndtering forbedret, i et samarbejde med Banedanmark og KLAR
forsyning.
I foråret 2021 har kommunen fulgt dette tiltag op med besøg hos de 12 største virksomheder, for at få
deres reaktion på sidste års informationsmateriale. Der er også blevet foretaget en vurdering af de fysiske
tiltag i centeret. Konklusionen er at virksomhederne er meget opmærksomme på rotteproblemerne; men
at det er nødvendigt at oplyse om rotteforebyggelse jævnligt, samt at de fysiske tiltag stadig kan forbedres,
både på de kommunale arealer og hos virksomhederne.
Der iværksættes i den kommende periode derfor yderligere tiltag, herunder udskiftning af skraldespande,
mere strategisk placering af skraldespande, vurdering af beplantninger samt ny vejledningsrunde til
virksomheder vedrørende rotteforebyggelse, affaldshåndtering og renhold.

Forsøg med giftfri bekæmpelse
Kommunen har længe haft en vision om en gradvis overgang til giftfri bekæmpelse. Det forberedende
arbejde blev sat i stå af corona, da det er et projektsamarbejde, der kræver tæt dialog med bekæmpere,
andre leverandører samt kommunens virksomheder og borgere.
Arbejdet genoptages nu og det er planen at iværksætte et forsøg med giftfri bekæmpelse i et begrænset
geografisk område. TEU vil blive orienteret når område og tidsplan er klar.

