Handleplan – forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Mål, fokusområder og indsatser for 2018-2025. Revideret juni 2018.

Hvorfor skal vi have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse?
Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse – planen skal revideres minimum hvert tredje år. Denne handlingsplan er den
anden i Rebild Kommune.
Handlingsplan for bekæmpelse og forebyggelse af rotter 2018-2025 beskriver overordnet hvor Rebild
Kommune de kommende år vil sætte ind i arbejdet med at bekæmpe rotter. Handlingsplanen understøttes af en indsatsplan, som mere detaljeret gør rede for, hvordan vi vil løfte enkelte udvalgte indsatsområder. Indsatsplanen beskriver planlagte aktiviteter for de næste tre år, men de forskellige indsatser vil
blive evalueret og revideret én gang årligt eller i det omfang det er nødvendigt.

Rotter og deres bekæmpelse
Danmark har haft en rottelov siden 1907 og tanken var dengang, at rotterne skulle udryddes, fordi rotter
kan overføre en lang række sygdomme til os mennesker og vores husdyr. Vi har dog siden erkendt, at
rotter ikke altid kan undgås. De trives rigtigt godt i vores nærhed, fordi vi ubevidst sørger for, at vores
omgivelser byder på skjulesteder og mad. Med den kommunale rottebekæmpelse kan vi, heldigvis, i
mange tilfælde få rotterne udryddet lokalt og andre steder holde bestanden af rotter nede på et acceptabelt niveau.
Da det oftest er os selv, der giver rotter mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser, er det også os,
der langt hen ad vejen kan forhindre, at det sker. Rebild Kommune ønsker med denne handlingsplan, i
højere grad, at synliggøre behov og udfordringer i den kommunale rottebekæmpelse overfor kommunens
borgere og politikere, samt sætte fokus på hvad kommunen og borgerne kan gøre for at forebygge rotter.

§ 4 Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1723)

Udviklingen i antal rotteanmeldelser
I hele landet har man i de senere år oplevet en større stigning i antallet af rotteanmeldelser. I 2017 er
antallet af rotteanmeldelser i Rebild Kommune dog faldet lidt. Pt. Kender vi ikke antallet af rotteanmeldelser for 2017 på landsplan (se figur). Hvad den generelle stigning skyldes, er der ingen enkel forklaring
på, men som figuren også viser, er der tale om udsving, som vi mener, ikke nødvendigvis er forbundet
med kvaliteten af den leverede bekæmpelse. Nogle bud på årsagerne til de observerede udsving og i sær
stigningen i antallet af rotteanmeldelser kan være:


Milde vintre – giver rotterne mulighed for at formere sig også i de kolde måneder



Mere tilgængelig føde (også i det offentlige rum)



Sene afgrøder – som giver fødegrundlag til langt ind i efteråret



Dårlige kloakker



Bedre mulighed for indberetning af rotteforekomst via kommunernes digitale platforme



Utilstrækkelig bekæmpelse.
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Kan vi gøre noget ved denne udvikling? Faktum er, at al rottebekæmpelse er symptombehandling. For at
få en varig og/eller længerevarende bekæmpelse af rotter, er det vigtigt at:


Man i bekæmpelsen bestræber sig på at finde årsagen til rotter, hver gang der anmeldes om forekomst.



Man i bekæmpelsen foretager en effektiv bekæmpelse – altså får bekæmpet bestanden af rotter i bund.



Man, så vidt muligt, efter bekæmpelse får forebygget yderligere mod fremtidig forekomst af rotter.



Man – både kommune og borgere – i højere grad, tilpasser adfærden med henblik på
at minimere risikoen for rotter – altså at man forebygger inden der kommer rotter.



Man sikrer bygninger og kloakker mod indtrængning af rotter.

Hvor mange anmeldelser er acceptabelt at have i en kommune som Rebild? Vi kan ikke altid imødegå de
naturlige bestandstilpasninger, som rotterne gennemgår, som følge af de vejrlige forhold og som uden
indgriben kan påvirke størrelsen af en rottebestand fra år til år.
Men der, hvor vi kan gøre en forskel, er på alle de ovenstående oplistede punkter. Ved at have fokus,
ikke bare på den effektive bekæmpelse, men også forebyggelse. Vi mener, at det på sigt vil give færre
rotter hvis vi gør kommunens borgere mere bevidste om konsekvenserne af deres adfærd og manglende
opfyldelse af deres forpligtigelse, for eksempel i forhold til rottesikring af bygninger.
Organisering af den kommunale rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse er en kommunal opgave og i Rebild Kommune er selve den praktiske udførelse udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Den daglige administration, kontrol og håndhævelse inden for området varetages af kommunens administrative personale.
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Er man borger i kommunen, kan man – hvis man oplever at få rotter på sin ejendom – forvente;


At der reageres hurtigt på en anmeldelse. Er rotten i beboelse, på en fødevarevirksomhed og/eller i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig sundhedsmæssig risiko, vil bekæmperen rykke ud samme dag eller senest næstkommende hverdagen. (Fra 1. januar 2019 vil
den kommunale rottebekæmpelse reagere på anmeldelser om rotter, i beboelse, på fødevarervirksomheder og/eller i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er en særlig sundhedsmæssig risiko i weekender og på helligdage). Ved alle øvrige anmeldelser vil man få besøg af rottebekæmperen senest fire hverdage efter anmeldelsen.



At bekæmperen forsøger at finde årsagen eller årsager til rotteforekomsten og på den baggrund
giver rådgivning om fremtidige forebyggende tiltag.



At man bliver informeret under hele bekæmpelsesforløbet – erfaringer viser at det er med til at
skabe tryghed.



At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensyntagen til miljø og lovgivning.

Den administrative del af rottebekæmpelsen rummer en række forskellige opgaver som for eksempel at
være håndhævende myndighed i sager, hvor der er behov for indgriben, at udføre det lovpligtige tilsyn
med den udliciterede bekæmpelse og sikre, at al rottebekæmpelse i kommunen sker i overensstemmelse
med lovgivningen.
I forbindelse med den administrative del af rottebekæmpelsen er der afsat ca. 0,5 årsværk. Der vil ved
den årlige revidering af handlingsplanen evalueres på om der er behov for at op- eller nedjustere ressourcerne.
I Rebild Kommune hvor rottebekæmpelsen er udliciteret, stilles der ikke krav om antallet af rottebekæmpere. Rebild Kommune følger dog op på, om kravene i den indgåede kontrakt med bekæmpelsesfirmaet
bliver overholdt.
Som grundejer i Rebild Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten
– der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Indtægterne fra rottegebyret dækker
udgifter til det private bekæmpelsesfirma og de tilknyttede administrative opgaver samt udgifter til gennemførelse af generelle forebyggende tiltag.
Rottebekæmpelsen som forvaltningsområde skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud
indregnes derfor i gebyret det efterfølgende år. For 2017 var rottegebyret det samme som for 2016, som
er 0,03 ‰ af ejendomsværdien. For en ejendomsværdi på 1 million kr. var gebyret i 2017 på 30 kr. Indtægten fra rottegebyret dækker alle udgifter i forbindelse med varetagelsen af kommunal rottebekæmpelse. Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for
hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.
Rottegebyret er i 2018 steget til 0,045 ‰. Det svarer til 45 kr. ved en ejendomsværdi på 1 million kr.
Fakta: rottegebyr


Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien



Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse



Får man rotter og derfor har brug hjælp til at få dem bekæmpet, så har man allerede betalt
for ydelsen og skal ikke betale yderligere



Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker,
skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring
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Hvad nåede vi i handlingsplan 2013-2015?
Nedenstående er en kort beskrivelse af nogle af de mere centrale tiltag, som er blevet gennemført under
den tidligere handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.


Fuld implementering af nyt digitalt registreringsprogram (GeoEnviron), som anvendes til den daglige håndtering af alle anmeldelser – det giver for eksempel borgerne mulighed for elektronisk
anmeldelse af rotter via kommunens hjemmeside.



Indgåelse af aftale med privat firma om nedsætning af rottespærrer på kommunale institutioner,
samt sikring af at ledningsnettet bag rottespærrerne er rottefrie. I løbet af 2017 er seks institutioner således blevet udstyret med rottespærrer og er erklæret rottefrie. Arbejdet med de øvrige
institutioner vil fortsætte i den kommende periode.



I 2016 blev der indgået en ny kontraktaftale med et privat bekæmpelsesfirma om varetagelsen af
den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen. Den nye aftale er baseret på mere kvalitet i bekæmpelsen samt at bekæmpelsen kan leve op til de krav, der blev stillet i den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra juli 2012.



Rebild Kommune har siden 2017 foretaget stikprøvekontrol i den praktiske rottebekæmpelse,
som blandt andet skal sikre, at den praktiske bekæmpelse sker i henhold til de kontraktlige krav.

Væsentlige ændringer i den nye bekendtgørelse om rottebekæmpelse
I forbindelse med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1723 af 17.
december 2017) vil der ske en omlægning af de tidligere kampagnebesøg i landzonen. Siden 1. januar
2018 er der i stedet blevet indført et begreb – de tilsynspligtige ejendomme.
Ligeledes skal kommunerne, i deres kommunale handlingsplaner, oplyse om privat rottebekæmpelse er
tilladt.

Privat bekæmpelse i Rebild Kommune
Rebild Kommune tillader både R1-autoriserede og R2-autoriserede personer at bekæmpe rotter. Der er
dog nogle ting du skal huske som R1 og R2-autoriseret.
Rebild Kommune vil ved stikprøvekontrol uanmeldt kunne møde op på virksomheder og ejendomme hvor
bekæmpelsen varetages af en R1 eller R2-autoriseret.
R1-autorisation:
Omfatter bekæmpelse i en privat sikringsordning samt bekæmpelse af et autoriseret bekæmpelsesfirma,
hvor borger selv har ønsket det (det vil sige der hvor borger har fravalgt den kommunale rottebekæmpelse).
Rebild Kommune skal have besked:
-

Ved nye, ændrede eller opsagte aftaler

-

Ved forekomst af rotter

-

Ved igangsættelse af bekæmpelse

-

Ved endt bekæmpelse skal der sendes oplysninger omkring bekæmpelsen jævnfør bekendtgørelsens bilag 6, dette skal ske senest 30 dage efter endt bekæmpelse.

Hvis en privat sikringsordning kun omfatter bekæmpelse af mus, gør Rebild Kommune opmærksom på,
at det ikke er tilladt at anvende foderstationer med gift, hvor rotter har adgang.
Derudover skal bekæmpelsen foregå i overensstemmelse med bekendtgørelsen og miljøstyrelsens vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter.
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Ved manglende overholdelse af de lovmæssige og kommunale krav vil kommunen kunne forbyde bekæmpelse af den R1-autoriseret person/bekæmpelsesfirma.
R2-autorisation:
Omfatter kun bekæmpelse af rotter på egen erhvervsgrund, hvis grundejer har opnået R2-autorisation.
Rebild Kommune skal have besked:
-

Ved opnåelse af R2-autorisation

-

Ved forekomst af rotter

-

Ved igangsættelse af bekæmpelse

-

Ved endt bekæmpelse skal der sendes oplysninger omkring bekæmpelsen jævnfør bekendtgørelsens bilag 6, dette skal ske senest 30 dage efter endt bekæmpelse.

Rebild Kommune gør opmærksom på, at al form for giftbekæmpelse kun må foretages af den R2-autoriseret person. Der må ikke bekæmpes på ejendomme som ikke ejes af den R2-autoriseret person.
Ved bekæmpelse af mus, gør Rebild Kommune opmærksom på, at det ikke er tilladt at anvende foderstationer med gift, hvor rotter har adgang.
Derudover skal bekæmpelsen foregå i overensstemmelse med bekendtgørelsen og miljøstyrelsens vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter.
Ved manglende overholdelse af de lovmæssige og kommunale krav vil kommunen kunne forbyde bekæmpelse af den R2-autoriseret person.
Kontaktoplysninger:
Besked vedrørende ovenstående samt fremsendelse af bilag 6 skal ske til cnm@rebild.dk eller alternativt
ved at kontakte Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88.

Tilsynspligtige ejendomme
I Rebild Kommune er der pt. ca. 660 tilsynspligtige ejendomme.
En tilsynspligtig ejendom er i den nye bekendtgørelse defineret som:


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 1. oktober til 28/29. februar modtage et tilsynsbesøg fra
den kommunale rottebekæmpelse. Rebild Kommune kan, i det omfang, det vurderes relevant, vælge at
udvide med andre ejendomme.
Ved gennemførelsen af de lovpligtige tilsyn vil ejendommene og tilstødende arealer, så vidt muligt sammen med ejer, blive gennemgået for tegn på rotter ude såvel som inde. Hvis ejer ikke er tilstede ved
besøget, vil den kommunale rottebekæmpelse kun gennemgå ejendommen udendørs og tilstødende arealer for tegn på rotter.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse ved gennemgang af ejendommen finder tegn på rotter, vil der
blive oprettet en anmeldelse og den kommunal rottebekæmpelse vil blive igangsat, med mindre der i
stedet igangsættes privat rottebekæmpelse.
Hvis den kommunale rottebekæmpelse bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold (manglende
rottesikring og renholdelse) på ejendommen, som kan tiltrække eller har tiltrukket rotter, så vil ejer blive
bedt om at bringe disse forhold i orden.
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I forbindelse med de årlige tilsyn vil Rebild Kommune have fokus på:





’En gang årligt at lave en opdateret liste, for hvilke ejendomme, som er tilsynspligtige og som
derfor skal have et tilsyn
Løbende at undersøge behovet for at udvide tilsynspligten til andre relevante ejendomme med
gentagende rotteproblemer
At sikre, at der bliver lavet grundige tilsyn af de enkelte ejendomme
At gennemføre besigtigelser og eventuel håndhævelse på ejendomme, hvor den kommunale rottebekæmpelse finder dette nødvendigt
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Mål og ambitioner for handlingsplan 2018-2025
Vi vil i den kommende periode have mere fokus på kvaliteten i selve rottebekæmpelsen, på administrationen af området og borgerne/virksomhedernes oplevelse og inddragelse. Det handler blandt andet om:


Fortsat effektiv rottebekæmpelse – optimering, udvikling og gennemførelse



Kvalificeret og tryg rottebekæmpelse – borgere og virksomheder skal føle sig trygge og i gode
hænder under hele forløbet.



Information – opmærksomhed hos borgere og virksomheder på hvad man selv kan gøre for at
undgå rotter.

Fokus: Sikring af den
effektive rottebekæmpelse og forebyggelse
Fokus: Sikring mod
rotter i kloakken
Fokus: Kommunikation og information til
kommunens borgere
Fokus: Tværfagligt
samarbejde til gavn
for forebyggelse af
rotter

Indsats 1: Kontrol og kvalitet i bekæmpelsen
Indsats 2: Håndhævelse og besigtigelse
Indsats 3: Telefonisk rådgivning
Indsats 4: Udbud af den kommunale rottebekæmpelse
Indsats 5: Opsætning af rottespærrer på kommunale, private, statslige og regionale institutioner, skoler og hospitaler
Indsats 6: Informationsmateriale – foldere/pjecer
Indsats 7: Informativ og illustrativ kommunikation på rebild.dk og sociale medier
Indsats 8: Målrettede informationskampagner
Indsats 9: Etablering og implementering af fremtidige tværfaglige samarbejder
Indsats 10: Alternativ bekæmpelses- og forebyggelsesmetoder
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Fokusområde 1: Sikring af den effektive rottebekæmpelse og forebyggelse
Det handler om at få en mere optimal administrativ daglig håndtering af den kommunale rottebekæmpelse som bedst muligt understøtter og styrker den praktiske udførelse.
Figuren giver et overblik over de primære administrative opgaver. De gule er lovpligtige, de lilla er de
områder, som vi har tilvalg i vores kommunale rottebekæmpelse.

Indsats 1: Kontrol og kvalitet i bekæmpelsen
Det handler blandt andet om systematisk kontrol af den udliciterede rottebekæmpelse, den private bekæmpelse, og at sikre alt rottebekæmpelse i kommunen bliver udført indenfor de lovgivningsmæssige
rammer og kommunale krav.
Det kræver en aktiv indsats i det daglige administrative arbejde med fokus på:


Et godt kendskab til hvilke krav bekæmpelsen skal overholde og om kravene bliver overholdt



En realistisk forventning til de nødvendige økonomiske og administrative ressourcer i den praktiske og den administrative rottebekæmpelse



At bekæmpelsen og den administrative håndtering af bekæmpelsen, altid varetages af faglige og
kvalificerede personer.

Indsats 2: Håndhævelse og besigtigelse
I en effektiv rottebekæmpelse er der lejlighedsvis behov for at bistå den praktiske bekæmpelse med besigtigelse og eventuel håndhævelse af uønskede forhold, som skaber eller på sigt kan skabe rotteproblemer. Derfor vil vi have et øget fokus på at bistå den praktiske bekæmpelse med den nødvendige håndhævelse samt foretage nødvendige besigtigelser af særlige problematiske forhold og/eller ved forhold
som kræver et særligt lovgivningsmæssigt tilsyn.
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Nogle af de typiske forhold som kræver håndhævelse er:
•

Defekte kloak- og afløbsinstallationer

•

Manglende rottesikring af bygninger

•

Henstilling af spiseligt affald

•

Påkrævet oprydning på ejendom.

Indsats 3: Telefonisk rådgivning
I Rebild Kommune kan borgere benytte den Digitale Hotline og for eksempel få hjælp til at anmelde rotteforekomst. Er der tale om særligt problematiske sager vil borgere kunne blive sat i kontakt med fagligt
kvalificeret personale og få hjælp og rådgivning så vi sikrer, at den enkelte borger:


Modtager kvalificeret ”førstehjælp”. Det vil sige, at borgeren kan blive beroliget og forberedt inden mødet med bekæmperen



Kan få nyttig, konkret information og vejledning om forebyggende tiltag



Kan få en konstruktiv dialog med os omkring for eksempel håndhævelse og nødvendige tiltag,
tidsfrister med mere (ikke for at ”være efter” den enkelte borger/grundejer, men for at give et
bedre og lettere forløb).

Den telefoniske rådgivning kan borgere få, gennem hele forløbet.
Indsats 4: Udbud af den kommunale rottebekæmpelse
Den kommunale rottebekæmpelse skal i udbud i løbet af de kommende år. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af marts 2019. Vi har dog mulighed for at forlænge den nuværende kontrakt i yderligere to år på samme vilkår.
Der er sket betydelige ændringer i lovgrundlaget for rottebekæmpelsen i Danmark, og derfor vil vi have
behov for, 1) at undersøge om den nuværende kontrakt kan forlænges under de eventuelle nye lovgivningsmæssige krav og 2) eventuelt at lave et nyt udbud, som tager højde for de ændrede vilkår.
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Fokusområde 2: Sikring mod rotter fra kloakken
Som udgangspunkt udgør rotter i kloakkerne ikke et problem for den kommunale rottebekæmpelse. Men
defekte kloakker og afløbsinstallationer betyder, at rotter kan få adgang til overfladen og i værste fald
vores boliger.

Fakta: kloakrotter


Så længe rotter bliver nede i kloakken er de ikke et problem for den kommunale rottebekæmpelse



I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel af rotteanmeldelserne



Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel



Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have intakte ledninger og afløbsinstallationer



Intakte ledninger kan beskyttes af en rottespærre placeret på grundejers skelbrønd



Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning

I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er der fremsat et krav om, at kommunen
skal sætte rottespærrer i /på private stikledninger, som fører ind til kommunale, statslige, regionale og
private institutioner, skoler, ældrecentre og så videre. Kommunen skal også sætte rottespærrer i ved alle
kommunale byggemodninger samt byggemodning ved statslige, regionale og private institutioner, skoler
og så videre.
Vi er i gang med at sætte rottespærrer i, men da opgaven endnu ikke er så fremskreden, vil der også i
denne handlingsplansperiode være fokus på det.
Indsats 5: Opsætning af rottespærrer på private og kommunale institutioner
Rebild Kommune tilbyder at sætte rottespærrer i ved:


Private, statslige og regionale institutioner, skoler, ældrecentre og hospitaler

Det er frivilligt, om man vælger at acceptere tilbuddet om opsætning af rottespærrer, men rottespærrer
vil kun blive sat i, i det tilfælde, at det vurderes forsvarligt og teknisk muligt at opsætte rottespærren.
I forbindelse med en eventuel opsætning vil de eksisterende stikledninger ind til institutionen, skolen og
så videre blive undersøgt med hensyn til fejl og defekter. Undersøgelsen vil kunne ske på følgende måde;




Røgprøver
TV-inspektion
Visuel inspektion af samtlige brønde

Ved opsættelsen vil der ligeledes blive igangsat bekæmpelse af rotter, som måtte leve/bo inde bagved
den opsatte rottespærrer.
Opsætning, undersøgelser for defekter samt bekæmpelse, vil blive betalt af Rebild Kommune via det
opkrævede rottegebyr.
Ved fundne fejl og/eller defekter vil den pågældende institution, skole og så videre blive bedt om at få
disse udbedret. Udbedring af defekter vil ske for institutionens, skolens, ældrecenterets eller hospitalets
egen regning.
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Fokusområde 3: Kommunikation og information til kommunens borgere
Når vi ser rotter i vores omgivelser og særligt når de ses på privat grund, anmelder vi forekomsten til
kommunen. Kommunen rykker ud med bekæmpelse og så skulle det problem være løst. Men er det nu
også det? En effektiv bekæmpelse af rotter kan, som oftest, ikke ske uden den enkelte borgers aktive
deltagelse, særligt når det kommer til de nødvendige foranstaltninger der gør at rotterne ikke kommer
igen.
Derfor vil vi, sammen med kommunens rottebekæmpere, rådgive og vejlede borgerne til en bedre
forebyggelse mod rotter. Også de borgere som ikke har oplevet at have rotter. De skal vide at de med
relative få tiltag kan undgå eller minimere risikoen for, at få rotter.

Fakta: Renholdelse og sikring
– hvad kan og skal du som borger selv gøre for at undgå rotter?


Affaldsstativer bør/skal sikres mod rotter – har affaldscontainer bundprop, skal denne altid
være monteret



Der må ikke efterlades spiseligt affald på ejendommen



Undgå rod på ejendommen



Undgå høj og tæt vegetation, materialer og så videre op ad husmure/bygninger



Hønsegårde, kaninbure med videre skal være rottesikre både i højde og dybde



Fuglefodring i begrænset omfang og aldrig restfoder efter solnedgang



Ingen forarbejdede madvarer i kompostbeholderen



Ydermure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbninger/sprækker på to
cm



Intakte ventilationsriste i sokkel og mur



Vinduer og døre skal slutte tæt



Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for at sikre vinduet med net (maskevidde < 2
cm)



Kloak og afløb skal være tætte



Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt



Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud



Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og eventuelt metalnet for rottesikring



Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel



Afløbsriste skal være hele og fastskruede
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Vi vil have fokus på at nå ud til kommunens borgere med information om hvad og hvordan man bedst
muligt sikrer sin ejendom mod rotteangreb. På den måde, er vi med til:


At skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forhold til rotter



At gøre den enkelte borger mere opmærksom på egen rolle og dermed øge den frivillige forebyggelse – så den enkelte, på sigt, minimerer risikoen for at få rotter.

Det, der særligt kunne være behov for at informere og vejlede om er:


Vedligeholdelse af egne kloakker



Generel renholdelse



Rottesikring af boligen



Fugle- og vildtfodring uden rotter



Dyre- og hønsehold uden rotter



Private sikringsordninger

Indsats 6: Informationsmateriale – foldere og pjecer
Vi vil udarbejde en række skriftlige informative og illustrative foldere, som skal oplyse og vejlede den
enkelte borger.
Rottebekæmperen skal uddele dem, når de foretager bekæmpelse, og materialet vil også kunne husstandsomdeles i et forsøg på at skabe generel opmærksomhed hos borgerne.
Indsats 7: Informativ og illustrativ kommunikation på rebild.dk og sociale medier
Borgerne skal kunne søge god vejledning om rotter, bekæmpelse og forebyggelse på Rebild Kommunes
hjemmeside.
Vi vil også gerne bruge hjemmeside og kommunens sociale medier til at bringe sæsonbetonede råd omkring forebyggelse af rotter.
Indsats 8: Målrettede informationskampagner
Vi vil have fokus på udvalgte målgrupper (for eksempel folk der har høns, boligforeninger og landbrugsejendomme) og køre kampagner specifikt rettet mod dem.
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Fokusområde 4: Tværfagligt samarbejde til gavn for forebyggelsen af rotter
Rotter færdes overalt i vores omgivelser og der kan være mange årsager til deres tilstedeværelse. Som
udgangspunkt er risikoen for at rotter kan og vil etablere sig større hvis der er mad, skjulesteder og
vand.
Rotter findes for eksempel i vores offentlige parker – her kan de bo trygt og oftest uset i tæt vegetation.
Og mad er ofte tilgængelig i kraft af efterladte madrester.
Med rottebekendtgørelsen og Miljøstyrelsens retningslinjer for anvendelsen af gift til bekæmpelse af rotter er der kommet nogle forbedringer for miljøet, men også nogle begrænsninger for vores mulighed for
at bekæmpe rotter i det offentlige rum. Derfor kan der være behov for særlig forebyggelse af rotter disse
steder.
Det er en indsats, der kræver inddragelse af andre faglige ressourcer fra den offentlige forvaltning og
samarbejde på tværs. Det skal vi have fokus på i vores søgen efter effektive måder til at forebygge forekomst af rotter i det offentlige rum – også ved for eksempel forladte bygninger, nedrivninger med videre.
Nogle af de forebyggelsesmetoder som vi vil drøfte med den øvrige del af forvaltningen vedrører blandt
andet:


Øget fokus på identifikation af forekomst af rotter ved kommunens gennemførelse af generelle
miljøtilsyn på landbrugsejendomme og virksomheder.



Øget fokus på rottesikring af tomme, forladte bygninger samt krav om rottesikring ved byggetilladelser.



Øget fokus på optimering af tilstrækkelig kapacitet og rottesikring af affald lokalt på steder, især
hvor der er rekreativ aktivitet.



Øget fokus på vegetationspleje ved offentlige arealer, hvor der er tilbagevendende forekomst af
rotter. Vegetationspleje skal ske med det formål at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder
samt give bedre muligheder for at observere en eventuel rotteforekomst inden den blive talrig.



Tiltrækning af særligt de stedfaste rovfugle og ugler ved, på egnede lokaliteter, at opsætte siddepinde til rovfugle og ynglekasser til ugler.



Lejlighedsvis og målrettet information med henblik på ændring af uhensigtsmæssig adfærd på
private såvel som offentlige arealer – eksempelvis steder, hvor der sker en overfodring af fugle
ved søer og i parker og bortskaffelse af affald og madrester på offentlige arealer (se også indsatsområde 3)

Indsats 9: Etablering og implementering af fremtidige tværfaglige samarbejder
Der er en række forskellige faggrupper internt i kommunen, som er relevante i en mere proaktiv forebyggelse af rotter – særligt på offentlige arealer, men også ved tomme og nedrivningsparate bygninger. Vi
vil have fokus på det tværfaglige samarbejde og tænke det ind i opgaveløsningen.
Indsats 10: Alternative bekæmpelses- og forebyggelsesmetoder
Vi vil have særligt fokus på at identificere kommunale/offentlige arealer, som har gentagende problemer
med rotter og undersøge om for eksempel tiltrækning af naturlige forekommende rovfugle og/eller ugler
kan have en forebyggende effekt disse steder.
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