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nih@ing.dk

En rottespærre i skelbrønden 
ind til matriklen er en effektiv 
hindring for, at rotter trænger 
ind i private boliger. Det er er-
faringen i to danske kommu-
ner, som har benyttet rotte-
spærren med succes. Samme 
konklusion kommer Miljøsty-
relsen frem til i en rapport om 
rottespærren.

Både Bornholms Regions-
kommune og Skive Kommu-
ne har i en årrække sat rotte-
spærrer i skelbrøndene ved 
nybyggeri eller renovering, og 
i længden er det en god forret-
ning.
 »Hvis vi installerer rotte-
spærrer i samtlige bornholm-
ske brønde nu, så vil udgiften 
være tjent hjem om ti år,« si-
ger civilingeniør Jakob Post fra 
Teknik & Miljø i Bornholms 
Regionskommune.
 Kommunen bruger årligt 
mellem 850.000 og 1,2 mio. 
kr. på at renovere de offentlige 
stik efter rotternes hærgen, 
750.000 kroner på rottegift og 
godt 5 mio. kr. på at vedlige-
holde de offentlige hovedled-
ninger. 
 Dertil kommer borgernes 
udgifter til at holde deres egne 
stik. Det beløb skønner Jakob 
Post ligger i omegnen af 1 
mio. kr. Altså en samlet udgift 
i nærheden af 8 mio. kr. om 
året.
 »Jeg mener, vi kan være for-
uden det beløb, hvis vi instal-
lerer rottespærren,« siger han 
og forklarer, at det handler om 
at give rotterne dårlige levebe-
tingelser for derved at fore-
bygge frem for at slå dem ned 

hele tiden. Og det har rotte-
spærren muliggjort. 
  »Vi er ikke bare positive i 
forhold til rottespærren, vi 
tænker det ind i alle forhold. 
Vi vil nemlig gerne være kloak-
forsyning og ikke rotteforsy-
ning,« siger Jakob Post. 

Rapport: Den virker
I Skive er man også langt 
fremme med brugen af rotte-
spærren, og her ser man det 
som en fremtidssikret inve-
stering i kommunens kloak-
ker.

 »Rottespærren løser de pro-
blemer, vi har, og derfor er det 
en bevidst politik i kommu-
nen at benytte spærren i for-
bindelse med renovering og 
nyudstykning,« siger fagkoor-
dinator i kloakforsyningen 
Jørgen Rasmussen. 
 Miljøstyrelsen har under-
søgt rottespærrerne i de born-
holmske kloakker og konklu-
derer i en rapport, der udkom 
i foråret, at de virker efter hen-
sigten:
 »Rotterne er effektivt blevet 
holdt væk fra stikkene til de 

private boliger, som rottespær-
rerne dækker.«

Minister afviser tvang
Til trods for de gode erfaringer 
vil miljøminister Connie Hede-
gaard (K) ikke tvinge kommu-
nerne til at indføre rottespær-
ren ad lovgivningens vej. I et 
svar til Steen Gade (SF) skriver 
hun, at spørgsmålet om rotte-
spærre hører under det kom-
munale selvstyre. Miljømini-
steren erkender dog, at rotte-
spærren åbner mulighed for 
at sikre kloakafsnit langt mere 

effektivt end hidtil, men kon-
kluderer:
 »Det er næppe realistisk at 
tænke sig, at kommunerne 
fremover skal sikre hele kloak-
nettet med rottespærrer.«
 Steen Gade vurderer disse 
udmeldinger som lunkne og 
et udtryk for, at ministeren er 
bange for, at kloakspærrerne 
skal komme til at koste hende 
penge. Som medlem af Folke-
tingets Miljø- og Planlæg-
ningsudvalg vil han i det nye 
folketingsår fremsætte et lov-
forslag om, at kommunerne i 

fremtiden skal tage rottespær-
rer med i deres planlægning 
og arbejde med kloakrenove-
ring. Han synes, at rottespær-
ren er et godt eksempel på, at 
man med lovgivning kan fore-
bygge. 
 »Vi kan simpelt hen lære at 
tænke anderledes i forhold til 
rotteplagen. Tendensen synes 
nemlig at være, at man må af-
finde sig med det. Jeg synes 
faktisk, det er helt pip, at man 
ikke indfører rottespærren ved 
hjælp af lovgivning,« siger 
Steen Gade. � 

Kommuner: Store økonomiske 
fordele ved rottespærre
Både i Skive og på Bornholm har rottespærren vist sig effektiv. Men miljøministeren vil ikke indføre den ved lov

� UØNSKET. Jo længere væk fra husholdningerne, man kan holde rotterne, for eksempel med en rotte-
spærre, des mindre føde er der, som de kan leve af i kloakrørene. [foto: Scanpix]

KLAP PÅ RØRET HOLDER ROTTERNE UDE
Vandlåsens konstruktion og afstanden op til klappen gør, at rotten 
ligger i vandspejlet og ikke kan sætte af.

Hvis der skulle ske opstuvning i brønden, sikrer et hul i klapdækslet, at 
der både er fri passage opad og samtidig udluftning. De eventuelt op-
stuvede emner vil på grund af den fri passage mod toppen af brønden 
ikke søge ind i indløbsrøret, men tværtimod presse klappen ind på deres 
vej op.
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Af Nikolaj Hänselt
nih@ing.dk

For 16 år siden oplever den bornholmske mu-
rermester Torben Jensen problemer med rotter i 
sit eget hjem, og det begynder at lugte så slemt, 
at familien ikke kan holde ud at være i huset. 
Da han brækker gulvet op, erfarer han, at rot-
terne har gravet sig igennem pvc-rørene og nu 
bor under stuegulvet. 
 »Da tænkte jeg, at det ikke kunne nytte no-
get, for hvis rotter ville ind, så kommer de det. 
Derfor måtte der gøres noget mere og noget 
andet end bare at lægge nye rør,« fortæller Tor-
ben Jensen, der også er i besiddelse af kloak-
mesterprøven. 
 Han går i gang med at udtænke og fremstille 
en brønd, der består af en klap i rustfrit stål og 
en vandlås. Tanken bag spærren er at mindske 
rotternes ynglepladser og samtidig holde dem 
væk fra det meste af fødegrundlaget. 
 Brønden med den simple anordning place-
rer Torben Jensen i skellet ud til vejen, så han 
på den måde sikrer sig, at rotterne ikke igen 
kan trænge ind i hans ejendom.
 Rotterne holder op med besøge murerme-
steren, og snart bliver den daværende Allinge-

Gudhjem Kommune interesseret i opfindel-
sen. Man begynder at installere spærrer i kom-
munens rotteplagede områder, og resultaterne 
viser sig hurtigt. Klager over rotter ophører, og 
kommunen skal nu bruge mindre og mindre 
gift til at holde bestanden nede.
 Men Torben Jensen har svært ved for alvor at 
trænge igennem med sit budskab om det for-
nuftige i opfindelsen til de rotteplagede danske 
kommuner og private lodsejere, og derfor ken-
der kun nogle få indviede til den. 
 I 2006 ønsker den nuværende Bornholms 
Regionskommune at få foretaget en uafhæn-
gig vurdering af de mange rottespærrer, der i 
gennem årene er blevet nedsat i det bornholm-
ske kloaknet. Derfor dokumenterer Miljøsty-
relsen den konkrete effekt af rottespærren, og 
konklusionen i rapporten er klar: Rotterne bli-
ver effektivt holdt væk fra de kloakledninger, 
som rottespærrerne dækker. 

Symptombehandling 
Men rottespærren modtages forbeholdent 
blandt forskere. Her påpeges det, at den kun 
løser en mindre del af en større problemstil-
ling. 
 »Det positive er, at her er der endnu et mid-

del til at styre rotter. Men man må bare ikke 
tro, at rottespærrer løser alle problemer,« siger 
professor ved DTU Mogens Henze. 
 Han peger på, at rotteproblemet er af så stort 
format, det ikke alene lader sig løse med rotte-
spærrer. Tilstedeværelsen af rotter er ifølge 
Mogens Henze ensbetydende med, at kloak-
nettet er ødelagt eller nedslidt.
 »Rottespærrer er og bliver det samme som 
en hovedpinepille, man tager uden at vide, 
hvorfor man har hovedpine. Det virker mod 
hovedpinen, men man får ikke fat i årsagen,« 
siger Mogens Henze. 
 Mogens Henze mener, at hvis man vil rotte-
problemet til livs, må man lægge et nyt kloak-
net og passe godt på det med jævne tilsyn og 
renovere det øjeblikkeligt, hvis der opdages 
fejl.

Lille bevågenhed
Når rottespærrens vej til et gennembrud er 
lang og svær, skyldes det til dels også emnet 
kloakker. Det har simpelt hen ikke den store 
bevågenhed, hverken hos politikerne eller i be-
folkningen.  
 Ifølge Miljøstyrelsens rotteekspert, Peter 
Weile, handler det om, at den almindelige dan-

sker sjældent er i berøring med kloakker, og 
derfor glider det ud af billedet hos borgerne. 
 »Så længe man kan trække i snoren, og det 
hele flyder, som det skal, så tænker vi jo ikke 
nærmere over det. Det er først når kloakvandet 
kommer baglæns, og rotterne begynder at vise 
sig, at det bliver et problem,« siger han. 
 Til trods for at Miljøstyrelsen selv har for-
holdt sig skeptisk over for rottespærren gen-
nem mange år, har man nu med rapporten gi-
vet grønt lys. 
 »Jeg er ikke bange for at sige, at den her 
spærrer virker, og at vi tror på det. Den fornem-
meste måde at komme rotteproblematikken til 
livs på vil altid være at forebygge frem for at be-
kæmpe,« siger Peter Weile. 
 Selv om rottespærren har vist sig brugbar gi-
ver han forskerne ret i, at rottefri bliver Dan-
mark nok aldrig. Han ser det som et udspeku-
leret spil, hvor det hele tiden glæder om at være 
et skridt foran. 
 »Det er et stort skakspil, vi har i gang med 
rotterne, og nu laver vi et træk, der bringer de-
res dronning i fare. Men lur mig om de ikke 
kommer op med et nyt modtræk,« siger han. � 

Opfindelsens lange vej til markedet
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