Handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden
august 2021 - august 2024.
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Baggrund
Denne handlingsplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter (bekendtgørelse nr. 1686 af 18/12/2018) §5 og bilag 1. Planen er
vedtaget af udvalget for Teknik og Miljø den 10. maj 2021.
Handlingsplanen skal jævnfør §5 revideres hvert 3 år, hvorfor revision skal ske inden maj
2024.

Overordnede mål for rottebekæmpelse








at bekæmpe rotter med det overordnede formål.
at den stigende kurve med antal anmeldelser knækkes.
at det stigende behov for ressourcer på området på sigt stabiliseres eller
minimeres.
at forbedre eller som minimum sikre folkesundheden på nuværende niveau, hvor
denne er truet af rottetilhold.
at minimere de skader, som rotteangreb påfører enkeltpersoner, virksomheder og
samfundet.
at have særlig fokus på forebyggelse/bekæmpelse af rottetilhold i nærheden af
fødevare- og lignende virksomheder.
at fastholde et godt serviceniveau overfor kommunens borgere og virksomheder.

Dette gøres bl.a. ved,













at udføre koordinerende og tværgående indsatser på området.
at forebygge rotter på steder, hvor erfaring viser, at rotter gerne tager ophold,
f.eks. havnearealer, vildtfodringspladser, offentlige arealer, udvalgte byområder,
fjordområder og lignende steder eller i naboomgivelser hertil.
at foretage forebyggelse/bekæmpelse i et større område end hvor anmeldelser er,
der hvor det vurderes at have en god effekt.
Kortlægning af forekomsten af rotter i kommunen med henblik på en aktiv
forebyggelse og bekæmpelse.
at have særlig fokus på kommunens offentlige arealer med henblik på
forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
hurtigere opfølgning på henstillinger og påbud med selvhjælpshandlinger, der hvor
ejeren ikke selv foretager nødvendige reparationer, oprydning m.v.
opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer i alle offentlige og andre
institutioner, hvor det er teknisk muligt.
samarbejde med Mariagerfjord Vand om bekæmpelse af rotter i kloakkerne.
afsætning af puljer til indsatserne ud over midler til den daglige bekæmpelse.
løbende information til kommunens borgere med henblik på samspil og –arbejde.
at have løbende fokus på, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.
at ovennævnte indsatser udføres i samarbejde med bekæmpelsesfirmaet, som har
den faglige viden om, hvor og hvordan en indsats udnyttes bedst muligt.
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at søge et smidigt samarbejde med alle parter og dermed opnå den størst mulige
effekt på bekæmpelse og forebyggelse af rotter.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Området for bekæmpelse af rotter og andre skadedyr havde i 2019 et forbrug på
3.001.279 og i 2020 var forbruget kr. 3.212.761. Beløbene er eksklusiv. moms. I 2021 er
der afsat kr. 3.597.768. Der er et akkumuleret underskud fra tidligere år på kr. 274.000.
Borgere skal anmelde rotter elektronisk. Det er dog fortsat muligt at anmelde telefonisk,
såfremt borgeren er fritaget for digital post eller hvis det elektroniske system er nede eller
lignende.
Telefonnummer fremgår at kommunes hjemmeside.
Der er afsat 0,5 årsværk i Natur og Miljøafdelingen til behandling af rottesager.
Der er brugerbetaling af rottebekæmpelse. Der opkræves 0,1 promille i 2021 af
ejendomsværdien. Promille satsen vurderes hvert år i forbindelse med budgetlægningen.
Det forventes af behovet for medarbejderressourcer til behandling af rottesager,
planlægning, dokumentation m.v. vil forblive uændret i planperioden. Dog kan der være
behov for justering, men fokus er rettet på løbende optimering, sådan stigninger undgås.

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 eller senest dagen efter inde kl. 12.
100 % af anden rottebekæmpelse iværksættes senest 4 hverdage efter
modtagelse af en anmeldelse.
At mindst 90 % af alle rotteanmeldelser skal ske via elektronisk anmeldelse på
kommunens hjemmeside.
at der foretages effektive og detaljerede tilsynsbesøg på ejendomme i landzone,
jvf. lovgivningen, som kan medvirke til at minimere rottetilhold, så spredning af
rotter undgås.
at planlagte puljer udnyttes, sådan der opleves en effekt af indsatsen.
at lykkes med etablering af et smidigt og koordinerende samarbejde med
relevante samarbejdsparter.

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.
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Antallet af tilsynspligtige ejendomme i Mariagerfjord kommune er ca. 1.720 ejendomme.
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
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.

Bekæmpelse af rotter i den offentlige kloak
Mariagerfjord Vand A/S bekæmper rotter i den offentlige kloak ved ”rotteskydere”. I 2020
havde selskabet 40 skydere i gang.

Anmeldelser
I 2019 indgik der i alt 1.712 anmeldelser og i 2020 var tallet 2.459.

Bekæmpelsesmetode
Mariagerfjord kommune tilstræber, at deres rotteentreprenør anvender så lidt rottegift
som muligt til bekæmpelsen. Der er således, både fra kommunens og
bekæmpelsesfirmaet side fokus på at nedbringe mængden af rottegift og fremme brugen
af andre bekæmpelsesmidler.
Det gøres bl.a. ved, at en bekæmpelse aldrig starter med gift, men f.eks. med fælder og
når der bruges gift, startes altid med den mildeste. Dette for at imødegå resistens i
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rottebestanden samt at undgå sekundær forgiftning af andre dyr. Eneste sted, hvor gift
bruges først er i kloakker til bekæmpelse, hvor andre midler ikke er anvendelige og hvor
der ikke er risiko for sekundær forgiftning og for at imødegå resistens, bruges gift her
altid kun i intervaller.

Eksempler på særlige indsatser
For tiden forsøger bekæmpelsesfirmaet endvidere med skydning af rotter med natoptik.
Fordelen er at få syn på, hvor omfattende et rotteproblem er samt at få nedbragt en
bestand, hvor det har vist sig at være vanskeligt med andre midler.
Der anvendes også rottehunde.
Kilde:DriftWeb’s statistik modul.
Udarbejdet 2020/2021
Natur og Miljøafdelingen
Mariagerjord Kommune
Vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø den 10. maj 2021.
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