Handlingsplan for rottebekæmpelse
august 2018 - august 2021
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Baggrund
Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse nr. 696 af 23. juni 2012) §5 og bilag 1. Planen er vedtaget af udvalget for teknik og miljø den 13.
august 2018.
Handlingsplanen skal jævnfør §5 revideres hvert 3 år, hvorfor revision skal ske inden august 2021.

Overordnede mål for rottebekæmpelse
1. Ved akutte tilfælde som f.eks. rotteindtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler skal besøg, som hovedregel foretages samme dag, dog senest
dagen efter modtagelse af anmeldelsen. Modtages anmeldelsen fredag, lørdag, søndag eller helligdag,
skal besøg foretages første efterfølgende hverdag.
Efter 1. januar 2019 træder nye bestemmelser i kraft med hensyn til bekæmpelse indendørs i beboelse
lørdag - søn- og helligdage. Ved beboelse og indendørs forstås alle rum, som ligger indenfor beboelsesbygningens ydermure. (Hulmure og under gulvet m.v. er ikke inkluderet). Der vil ved henvendelse blive lavet en vurdering af om der er tale om rotter i indendørs beboelse.
2. Anden rottebekæmpelse skal ske uden unødigt ophold og senest 3 hverdage efter modtagelse af en
anmeldelse.
3. Forekomsten af rotter i kommunen kortlægges med henblik på iværksættelse af en aktiv forebyggelse
og bekæmpelse.
4. Der er monteret rottespærrer i 60 brønde, på 40 ud af 50 lokaliteter (børnehaver, skoler, og ældreinstitutioner) På de resterende lokaliteter har det ikke været teknisk muligt eller hensigtsmæssigt at installere rottespærrer.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Status


Området for bekæmpelse af rotter og andre skadedyr havde i 2017 afsat kr. 588.000,- til rottebekæmpelse. I 2018 er beløbet kr. 850.000,- Beløbene er eksl. moms.



I udbuddet er der anført at borgere skal kunne foretage elektronisk anmeldelse via kommunens hjemmeside. Det er fortsat muligt at anmelde telefonisk anmeldelse af rotter. telefonnr. fremgår at kommunes hjemmeside.



Der anvendes ca. 0,03 årsværk i miljøafdelingen på behandling af rottesager.



Der er brugerbetaling af rottebekæmpelse. Der opkræves 0,03 promille af ejendomsværdien, som kan blive justeret i planperioden.

Planperioden
Det forventes af behovet for medarbejderressourcer til behandling af rottesager, planlægning, dokumentation
m.v. vil forblive uændret i planperioden.
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Succeskriterier for rottebekæmpelsen


100 % af de akutte tilfælde, f.eks. rotte indtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler skal påbegyndes samme dag. Rottebekendtgørelsen påbyder kommunen om, senest pr. 1. januar 2019, at etablere rottebekæmpelse indendørs hos borgere i lørdag - søn- og
helligdage.


100 % af anden rottebekæmpelse skal iværksættes senest 3 hverdage efter modtagelse af en anmeldelse



Mindst 90 % af alle rotteanmeldelser skal ske via elektronisk anmeldelse via kommunens hjemmeside.



At der iværksættes effektive og detaljerede tilsynsbesøg på ejendomme i landzone, jvf. lovgivningen
som kan medvirke til at minimere rottetilhold, så spredning af rotter undgås.

Besøg på tilsynspligtige ejendomme
Rottebekendtgørelsen påbyder kommunen at foretage besøg på tilsynspligtige ejendomme én gang pr. år i perioden 1. oktober til 28. februar, for nærmere gennemgang af tegn på rotteaktivitet. Såfremt der konstateres aktivitet efter rotter, vil bekæmpelse blive igangsat.
Mariagerfjord kommune er i gang med at opgøre antallet af tilsynspligtige ejendomme, som under den nye rottebekendtgørelse skal besøges. Antallet af tilsynspligtige ejendomme i kommunen skønnes at udgøre ca. 1.720 stk.
Definitionen på tilsynspligtige ejendomme er:










Erhvervsmæssige landbrug med dyrehold
Erhvervsmæssige landbrug med ikke animalsk primærproduktion
Gartnerier
Plantager
Rideskoler
Pelsdyravlere
Hundekenneler
Grovvareselskaber
Dambrug

Privat bekæmpelse af rotter efter opnået R2 autorisation
Den gældende rottebekendtgørelse tillader private at bekæmpe rotter efter nærmere bestemte vilkår, efter opnåelse af R2 autorisation. Mariagerfjord kommune tillader privat bekæmpelse af rotter på disse nærmere vilkår.
Personer som opnår R2 autorisation skal indmelde dette til kommunen. Ligeledes skal personer, som påbegynder
rottebekæmpelse, anmelde det til kommunen, samt foretage indberetning af bekæmpelsen gennem ”bilag 6”.
Bilag 6 skal fremsendes til kommunen senest 30 dage efter bekæmpelsen er afsluttet.
Tilsyn med privat rottebekæmpelse vil ske via tilsynsbesøg og gennemgang af tilsynspligtige ejendomme. (se definition på tilsynspligtige ejendomme oven for).
Kommunalbestyrelsen kan overtage en privat bekæmpelse såfremt det vurderes, at bekæmpelsen ikke er
effektiv.

Tiltag til opnåelse af mål
Bekæmpelse af rotter i den offentlige kloak.
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Mariagerfjord Vand A/S bekæmper også rotter i den offentlige kloak ved ”rotteskydere”.
Statistik på rottebekæmpelsen.
I 2017 indgik der i alt 1.856 anmeldelser om rotter.
I 2018 i perioden 1. januar – 30. juni indgik der i alt 975 anmeldelser om rotter
Bekæmpelsesmiddelforbrug.
Mariagerfjord kommune tilstræber, at deres rotteentreprenør anvender så lidt rottegift som muligt til bekæmpelsen, dog under hensyn til at bekæmpelsen altid skal være effektiv.
Mariagerfjord kommune anvendte i 2017 ialt 520 kg rottegift til bekæmpelsen. Kommunen følger fuldt ud Miljøstyrelsens resistensstrategi, som påbyder at det mildeste rottebekæmpelsesmiddel altid skal anvendes i områder hvor der ikke er konstateret resistens.
Af de 520 kg rottegift som blev anvendt i 2017, er de 508 kg af typen Chlorophacinon samt Coumatetralyl, som
begge ligger i den mildeste kategori. Resten: 12 kg er af typen Bromadiolon som anvendes i områder og tilfælde med svært bekæmpede rotter.
Der er ikke anvendt midler i den kraftigste kategori, f.eks. Difethialon, eller lignende (midler mod resistens) i
2017 i Mariagerfjord kommune.
Kilde: RotteWeb’s statistik modul.
Udarbejder juli 2018
Miljøafdelingen
Mariagerjord Kommune
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