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Formål og lovgrundlag
Den 26. juni 2012 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft.
Bekendtgørelsen blev udarbejdet oven på nogle år med et stigende antal rotteanmeldelser i kommunerne.
Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne skal udarbejde handlingsplaner for rottebekæmpelsen.
Handlingsplanerne skal gælde i tre år og skal som minimum indeholde:





Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
En konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder
vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:









Ejendomme i landzone
Ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
Fødevarevirksomheder
Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)
Havnearealer
kommunale genbrugsstationer
lossepladser og deponier
vildtfodringspladser

Desuden skal opsætning af rottespærrer og anvendelse af giftblokke fremgå af handlingsplanen.
Formålet med denne handlingsplan er at synliggøre de aktiviteter, der skal sikre, at kommunens mål for
rottebekæmpelsen kan realiseres. Handlingsplanen indeholder derfor en beskrivelse af konkrete tiltag.
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Opfølgning på handlingsplan 2013-2015
Den første handlingsplan, der blev udarbejdet i 2012 og var gældende i perioden 2013-2015, havde mål
indenfor følgende områder:
Kommunikation
 Der skal indføres ”rotteweb” på kommunens hjemmeside. På rotteweb skal borgerne kunne
indberette rotter døgnet rundt, og samtidig få en meddelelse om, hvornår de kan forvente at få
besøg af kommunens rottefænger.
 Forbedre informationen om rotter på Lemvig Kommunes hjemmeside og gøre en ekstra indsats for
at forklare om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved tilsyn.
Kloakker
 Revidering af spildevandsplanen 2013-2022 skal sikre, at dårlige kloaksystemer bliver renoveret og
et arbejde med udskiftning af utidssvarende kloaksystemer i sommerhusområderne påbegyndes.
 Der gribes ind ved mistanke om kloakbrud enten på privat ejendom eller på det offentlige
spildevandsnet.
Kommunale ejendomme
 Bedre rottesikring af kommunale bygninger
 Forebyggelse på kommunale arealer
Hovedparten af målene fra handlingsplanen er blevet opfyldt. Nogle mål arbejdes der fortsat på i 2015 og
et mål om information om forebyggelse og sikring er videreført i denne handlingsplan.
Anmeldelserne er kommet mere i system ved hjælp af det nye anmeldesystem ”Rotteweb”. Det er let og
hurtigt for borgeren at anmelde et rotteproblem, og kommunen kan følge med i status på anmeldelsen, og
om der er et problemområde eller problemårsager m.m.
Rotteindholdet på hjemmesiden har fået et løft og udvikles løbende. Der skal dog fortsat fokuseres på
information om rottesikring og forebyggelse til borgere, virksomheder og boligområder.
Lemvig vand og spildevand (LVS) har fået adgang til rotteweb, og kan således holde øje med, hvor der
eventuelt er problemer med kloakbrud. Samarbejdet med LVS vil blive udbygget i denne planperiode.
I 2014 indkøbte Lemvig Kommune 10 elektroniske kloakfælder (Wisetrap) samt 2 overjordiske fælder
(Wisebokse). Fælderne er blevet brugt til at kortlægge hvor på de kommunale ejendomme, der eventuelt
kan være et rotteproblem. Der ligger dog stadig et potentiale i forhold til bedre sikring og forebyggelse på
kommunens ejendomme, og området er derfor også et fokusområde i denne handlingsplan.
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Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune
Antal anmeldelser og problemtyper
Antallet af rotteanmeldelser har de seneste fem år ligget på mellem 300-500 sager om året. Tallet dækker
alle anmeldelser, også dem hvor det viser sig at være mus, pindsvin eller andre dyr, og er altså ikke kun et
udtryk for antallet af rotter. Selvom det ikke direkte er et udtryk for antallet af rotter, giver anmeldelserne
dog et fingerpeg om bestanden.
Herunder ses udviklingen af rotteanmeldelser i Lemvig Kommune de sidste 5 år samt udviklingen for
samtlige observationer af rotter – dvs. inkl. de rotteobservationer rottebekæmperen er stødt på på de faste
tilsyn i landzonen. ”Rotter i alt” er desuden delt op i ”indendørs observationer” og ”udendørs
observationer”.
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På figuren fremgår det, at udviklingen i antal rotteanmeldelser er steget de sidste 5 år. Det er dog det
samme billede man ser i det meste af landet, og kan sandsynligvis skyldes et varmere klima, og at man har
fået bedre styr på registreringerne.
I slutningen af 2012 indførte Lemvig Kommune IT-systemet ”Rotteweb”, der gør det lettere for borgeren at
indberette rotter, hvilket muligvis også kan give sig til udtryk i et stigende antal anmeldelser. Set i det lys,
kan man argumentere for, at et højt antal anmeldelser ligefrem er en fordel. Jo hurtigere et rottetilhold
opdages og bekæmpelse iværksættes, jo mindre muligheder har rotterne for at formere sig og dermed øge
bestanden.
De hyppigste årsager til rotteproblemerne i Lemvig Kommune er fodring af høns, kaniner og fugle m.m. og
fritliggende kornstakke i forbindelse med dyrehold. Kloakbrud og kompoststakke er kun i mindre grad
årsager til rotteproblemer.

Organisering
Lemvig Kommune har l dag et bekæmpelsesfirma til at forestå rottebekæmpelsen i hele kommunen.
Lemvig Kommune anvender it-værktøjet Rotteweb til at håndtere rotteanmeldelserne. Alle anmeldelser
registreres således i ét system, som kan danne grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige
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sammenhænge. Samtidig sikres det, at både kommunen og rottebekæmperen har adgang til den samme,
opdaterede information om hver enkelt henvendelse/sag.
I Rotteweb kan anmelderen angive anmeldelsens problemtype. Det er således muligt at følge udviklingen i
antallet af anmeldelser fordelt på problemtype. Dermed kan de registrerede data benyttes til at udvælge
særlige indsatsområder for rottebekæmpelsen, og udviklingen bliver målbar.
Anmeldelse af rotter foretages via Lemvig kommunens hjemmeside og borger.dk, men modtages også af
kommunens borgerservice og miljømedarbejder. Borgerne er forpligtet til straks, at anmelde forekomst af
rotter til Lemvig Kommune.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i 2016-2018
Det overordnede mål for Lemvig Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. Dette skulle gerne
resultere i en reduktion af rotter udenfor kloakkerne. En effektiv rottebekæmpelse består både af selve
bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til en anmeldelse, bliver fjernet, og af en del, der
omhandler fejlfinding, information og rådgivning, der medvirker til, at problemet ikke opstår igen.
Vi vil derfor i den kommende treårige periode, arbejde for:






At anmeldere fortsat oplever en effektiv bekæmpelse, der igangsættes kort efter anmeldelsen
At der i højere grad forebygges og sikres mod rotter
At rottebekæmperen i højere grad finder årsagen til rottetilholdet og at anmelderne informeres om
hvordan de fremadrettet sikrer sig imod rotter
At sikre en endnu bedre registrering af data under behandlingen af sager, så vi er bedre rustet til at
udarbejde analyser og planlægge forebyggelsen
Derudover er det et ønske at Rotteweb udvikles, så det bliver muligt for anmelderen at følge sin sag
og kommunikere med bekæmperen

Særlige indsatsområder
Ejendomme i landzone
Bekæmpelsesfirmaet udfører de lovpligtige kampagnetilsyn på alle ejendomme i landzone samt landbrug i
byzone minimum hver 2. år jf. bekendtgørelsen. Derudover udføres tilsynsbesøg ved modtagelse af
anmeldelse om rotter.
På ejendomme med rotter skal kommunalbestyrelsen iværksætte bekæmpelse efter gældende regler.
Derudover skal der med 6 måneders intervaller foretages tilsynsbesøg. Når en ejendom efter tre på
hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom igen
være omfattet af reglerne om kampagnetilsyn hver 2. år.
Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal være til stede ved eventuel rottegiftudlægning.
Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
I byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder foretager kommunen kun rottebekæmpelse efter
anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller dennes
repræsentant skal være til stede ved eventuel rottegiftudlægning.
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Fødevarevirksomheder
Både store og små fødevarevirksomheder har ofte en sikringsordning mod rotter, hvor et skadedyrsfirma
har en aftale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Rotteproblemer omkring fødevarevirksomheder
opdages ofte i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse efter anmeldelse. Konstaterede
rotteproblemer omkring fødevarevirksomheder anmeldes straks til Fødevareregionen.
Kloakker og stikledninger
I Lemvig Kommune er problemet med rotter i kloaksystemer lille. Dette skyldes, at kloaknettet er
forholdsvis nyt, og at der årligt ophænges omkring 1.000 giftblokke i forsyningens brønde.
Der vil blive arbejdet på at etablere et samarbejde mellem Lemvig Kommune og Lemvig Vand- og
Spildevand (LVS), omkring drift og placering af elektroniske kloakfælder.
Derudover involveres LVS tidligt i nedrivningssager, så de kan gennemgå kloaksystemet og sørge for, at
eventuelle stikledninger bliver lukket helt ude ved hovedledningen, og man undgår de ”døde” ledninger,
der er rigtig gode rottereder.
Der arbejdes fortsat med at etablere rottespærrer på de kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner,
hvor det er teknisk muligt.
Havnearealer
Der er i kommunens havne ikke nævneværdige problemer. Det skyldes formentlig, at der bliver foretaget
en effektiv og tilstrækkelig privat indsats hos havnenes virksomheder.
Oversvømmelse af havnearealer reducerer desuden forekomsten af rotter.
kommunale genbrugsstationer
Der er indgået sikringsordninger for de kommunale genbrugspladser, og der er ikke konstateret et
uregelmæssigt højt antal rotter på genbrugspladserne.
vildtfodringspladser
Der foreligger ikke særskilt registrering af rotteanmeldelser i forbindelse med vildtfodringspladser, men de
vil indgå i informationsmaterialet på kommunens hjemmeside.
Der vil også blive informeret bedre om, hvordan man fodrer fugle, høns m.m. uden også at fodre rotterne.
Fokus på problemejendomme og problemårsager
På ejendomme med gentagne rotteproblemer foretages et tilsyn med sikringsordningen, hvis en sådan
haves, alternativt vil kommunen tage på tilsyn med rottebekæmperen for at kontrollere, om der skal
igangsættes en indsats for at forebygge rotteproblemet.
Derudover sættes der fokus på forebyggelse af rotter på en af de årlige tilsynskampagner på landbrug.
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Succeskriterier
I de næste 3 år ønsker Lemvig Kommune:









At kommunale ejendomme herunder skoler og børneinstitutioner er rottesikret
At der er gennemført mindst en informationskampagne målrettet fodring af kaniner, høns, fugle
m.v.
At der er gennemført en tilsynskampagne målrettet ejendomme med gentagne problemer med
rotter
At der er gennemført en tilsynskampagne målrettet forebyggelse af rotter på landbrug
At information til borgerne om forebyggelse af rotter udvides
At målrette brugen af giftfri Wisetrap fælder (WT)
At sikre et godt samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand, så defekte kloakker og
afløbssystemer udbedres hurtigst muligt
At hjemmesiden er opdateret med relevant information og fremstår som et nyttigt værktøj

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Den kommunale rottebekæmpelse opkræves over ejendomsskatten. Gældende for 2015 var taksten fastsat
som 0,02 promille af ejendomsværdien. Der kan jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 4, ikke dispenseres for
denne betaling. Betalingen dækker Lemvig Kommunes udgifter til bekæmpelsesfirmaet,
administrationsopgaver, og IT systemer.
Taksten kan fastholdes i 2016 pga. opsparede midler. Men i 2017 forventes taksten hævet til ca. 0,035. Det
sker, dels for at imødekomme en fordobling af udgiften til den lovpligtige rottebekæmpelse og dels for at
kunne iværksætte de ønskede tiltag som nævnt i nærværende rottehandlingsplan. Dertil forventes at
antallet af rotteanmeldelser vil stige markant, hvilket vil resulterer i en ekstra betaling til
bekæmpelsesfirmaet.
Udover selve bekæmpelsen bruges ca. 0,2 årsværk på kontakt med borgere, planlægning, tilsyn og
håndhævelse af lovgivningen.
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