Se billeder fra montering af rottespærrer med vandlås i Kødbyen i København 2009 i forbindelse
gennemførslen af Europas største rottespærreforsøg med Københavns Energi A/S i Københavns
Kommune fra marts 2008 til 11 maj 2011.
Se mail korrespondance fra Københavns Energis projektleder Margit Lund Christensen med spørgsmål
til og svar fra den 1. august 2011 kl. 15.06 med projektleder Margit Lund Christensen og fungerende
planchef/ Sektionsleder Rasmus Bohr.

Fra: Margit Lund Christensen/4130 By/KBHE
Til: Rasmus Bohr/4110 Plan Vand & Afløb/KBHE@KBHE
Dato: 01-08-2011 14:38
Emne: Vedr.: Vs: Vedr.: Rottespærreprojektet RAPPORT FOR FORSØG 2 - FOREBYGGELSE VED
ANVENDELSE AF IKKE FLYTBARE ROTTESPÆRRER
Hej Rasmus
Jeg har anført svar til Jørn Christensen med rødt herunder.
1. august 2011 Svarmail fra Rasmus Bohr KE:

Fra: Rasmus Bohr [mailto:rabo@ke.dk]
Sendt: 1. august 2011 15:06
Til: Jørn Christensen
Emne: Vs: Vedr.: Vs: Vedr.: Rottespærreprojektet RAPPORT FOR FORSØG 2 - FOREBYGGELSE VED ANVENDELSE AF
IKKE FLYTBARE ROTTESPÆRRER

Kære Jørn Christensen
Jeg fremsender hermed svar på dine spørgsmål fra din mail af 4. juli.
Svarene er angivet med rødt i teksten fra din egen mail nedenfor.
Med venlig hilsen
Rasmus Bohr
Fungerende planchef / Sektionsleder
Planafdelingen / Analysesektionen
Vand & Afløb
Direkte tlf: 2795 4154
E-mail: rabo@ke.dk
Hej Rasmus
Jeg har anført svar til Jørn Christensen med rødt herunder.
Med venlig hilsen
Margit Lund Christensen
Direkte tlf: 2795 4616
E-mail: mlc@ke.dk
Såvidt jeg husker, var det i projektbeskrivelsen anført, at der skulle sættes rottespærrebrønde op i Kødbyen.
Derfor er spørgsmålet:
”Var der ikke på et tidspunkt snak om, at der blev brugt eller skulle bruges rottespærrebrønde i Kødbyen i
København?”
Jeg har også hørt, at nogen ville sætte rottespærrer op i Kødbyen. Men dem har vi valgt ikke at
arbejde med i projektet.
Såvidt mig bekendt, er disse rottespærrer ikke medtaget i rapporten. Derfor er spørgsmålet:
”Hvis der er brugt rottespærrebrønde i Kødbyen, hvorfor medtager man så ikke disse erfaringer, man har
høstet herfra i Rapporten?”
Vi har valgt at gå mere systematisk til værks, så erfaringer er ikke tilstrækkelig præcise til vores brug.
Vi har brug for målinger. Mig bekendt er der ikke udført målinger i Kødbyen. Endvidere er det
interne kloaksystem i Kødbyen kaotisk og delvist ukendt. Eventuelle resultater fra området vil derfor
være behæftet med store usikkerheder.
Som I må forstå, er det mig meget magtpålæggende at få et klart og konkret svar på disse spørgsmål, da
nogle af mine bekendte, der er bosiddende i Københavns Kommune - bl.a. Poul Rasmussen Krogsbækvej
96, 2610 Rødovre - har omtalt sagen for mig. De undrer sig, ligesom jeg, over den ”lukkethed,” der er
omkring dette spørgsmål, ja i det hele taget den ”lukkethed” denne sag er omgivet af, på trods af
offentliggørelse af projektet og rapporten. Men straks man spørger ind til punkter i rapporten lukker man af.
Alt hvad vi har arbejdet med, samt resultaterne fra projektet, er frit tilgængeligt på nettet her:
www.ke.dk/rottesparre , så jeg kan slet ikke genkende, at der er en "lukkethed" omkring projektet.

I en artikel i pressen den 5 oktober 2012 meddeler jurist og statens rottekonsulent
Peter Weile fra By - og Landsstyrelsen som samtidig sidder i følgegruppen for
Københavns Energi der gennemfører Europas største rottespærreforsøg i
Københavns Kommune fra marts 2008 til 11 maj 2011 følgende.: " Rottespærrer har
gennem forsøg med blandt andet Københavns Energi i Kødbyen vist sig yderst
effektive. Både skadedyrsbekæmper og Naturstyrelsen er meget positive overfor
dem."
" Der er ingen tvivl om at rottespærrer er yderst effektive. Forsøg har vist, at de
holder næsten 100% af rotter ned i kloakkerne, hvor de ikke er til nogen gene for
nogen, " Siger Peter Weile.

