Handlingsplan for
rottebekæmpelse i
Lemvig Kommune
2013-2015

Indledning og baggrund
Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter
i kommunen i henhold til bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni
2012.
Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og kommunalbestyrelsen skal revidere
handlingsplanen minimum hvert 3. år.
Handlingsplanen har disse minimumskrav:





overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
målebare succeskriterier for rottebekæmpelsen
konkret beskrivelse af tiltag til at opnå beskrevne mål.

Handlingsplanen vil, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og
bekæmpelse af rotter på følgende steder:









ejendomme i landzone
ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
fødevarevirksomheder
kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)
havnearealer
kommunale genbrugsstationer
lossepladser og deponier
vildtfodringspladser
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Overordnede mål for rottebekæmpelse
Målet med rottebekæmpelsen i Lemvig Kommune er at nedbringe antallet af rotter i kommunen gennem
en effektiv og målrettet indsats med fokus på at forebygge og bekæmpe.
Derudover har Lemvig Kommune en målsætning om, at rotteplagede borgere skal have oplevelsen af at få
en god, hurtig, kompetent og effektiv hjælp, når de henvender sig til Lemvig Kommune.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Medarbejdere i Borgerservice modtager og formidler anmeldelser om rotter. Derudover er én
medarbejder i Miljøafdelingen tilknyttet rottebekæmpelsen og behandler f.eks. vanskelige rottesager, som
ikke umiddelbart lader sig afklare. Der anvendes omkring 0,1 årsværk til kommunal administration af
rottebekæmpelsen.
Det praktiske bekæmpelsesarbejde udføres skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S, distriktskontor
Nordjylland. Aftalen genforhandles hvert 4. år
Lemvig Kommunes nuværende indsats mod rotter har vist sig at være tilstrækkelig til at holde antallet af
rotter på et acceptabelt niveau, og den udgiften til rottebekæmpelse pr. indbygger er relativt lav
sammenlignet med 42 andre kommuner i Jylland.
De lave omkostninger skyldes formentlig flere ting. Det skal dog fremhæves, at kloaknettet i hele
kommunen er forholdsvis nyt og i en god stand. Det er naturligvis med til at reducere antallet af rotter.

År
Udgift kr. pr. indbygger i
Lemvig Kommune.
Folketal i Lemvig
Kommune.
I alt gennemsnit i 42
kommuner, kr.:

2007
10,25

2008
9,24

2009
11,90

2010
14,46

2011
11,46

22.237

22.067

21.933

21.790

21.554

12,29

13,53

13,98

14,04

13,69

Tabel 1: Oversigt over pris pr. indbygger for rottebekæmpelse i perioden 2007-2011. Kilde: Naturstyrelsens statistik
over udgifter til rottebekæmpelse.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Det er kommunens målsætning, at antallet af rotter holdes på så lavt niveau som muligt. Dette mål ønskes
opnået igennem forebyggelse og en fortsat effektiv bekæmpelse.
Rotteanmeldelser

2007

2008

2009

2010

2011
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Antal anmeldelser
om rotter pr. år

179

479

512

421

312

tabel 2, oversigt over antal rotteanmeldelser i perioden 2007-2011. Kilde: Naturstyrelsens statistik over antallet af
anmeldelser om rotter.

I de næste 3 år ønsker Lemvig Kommune:











At rottebekæmpelsen er effektiv, og at antallet af rotter nedsættes
At borgerne skal have muligheden for at indberette fund af rotter døgnet rundt
At den nuværende service for borgerne ikke ændres
At sikre et godt samarbejde med Lemvig Vand og Spildevand, så defekte kloakker og
afløbssystemer udbedres hurtigst muligt
At mængden af rotter i kommunens største sommerhusområder reduceres
At information til borgerne om forebyggelse af rotter udvides
At gøre en ekstra indsats for at informere områdets virksomheder og landbrug om effektiv
bekæmpelse af rotter
At lave opfølgning og tilsyn med rottebekæmperen igennem bl.a. stikprøver
At tilstræbe at borgerne får et besøg senest 5 hverdage efter anmeldelse af rotter udendørs og
indenfor 24 timer ved rotter konstateret indendørs
At Miljøafdelingen og Lemvig Vand og Spildevand har adgang til nyeste indberettede
rotteanmeldelser for at forebygge og yde hurtig indsats i områder med rotteproblemer under
opsejling

Konkret beskrivelse af tiltag til at opnå beskrevne mål
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.
Ordningen, med at få hjælp til at indberette via Borgerservice eller direkte kontakt til kommunens
rottefænger, skal fastholdes, da den giver tryghed hos nogle borgergrupper.
Det internetbaserede system skal arbejde sammen med kommunens nuværende GIS-systemer for
derigennem at give et dag-til-dag overblik over, om der er rotteproblemer under opsejling.
Lemvig Kommune vil igennem en revidering af spildevandsplanen for 2013 til 2022 sikre, at dårlige
kloaksystemer bliver renoveret. Derudover vil vi sikre, at arbejdet med udskiftning af utidssvarende
kloaksystemer i vores sommerhusområder påbegyndes.
Derudover vil Kommunen forbedre informationen om rotter på www.lemvig.dk og gøre en ekstra indsats
for at forklare om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ved tilsyn.
Hvis rottebekæmperen har mistanke om mulige kloakbrud på privat ejendom, informeres kommunen, som
efterfølgende sender brev til grundejeren med anmodning om at få undersøgt kloakken samt udbedret
eventulle defekter.
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Hvis miljømyndigheden vurderer, at fund af rotter er til fare for folkesundheden (ødelagte kloakker, oplag
af spildkorn, affald osv.) udsender kommunen påbud til grundejeren om at udbedre de konstaterede
forhold.
Information om mulige kloakbrud på det offentlige spildevandsnet sendes til Lemvig Vand og Spildevand til
videre behandling.
To gange om året indrykkes information i Lokalavisen om, at rottebekæmperen besøger ejendomme i
landzone og landbrug i byzone, hvor der tidligere er konstateret rotteaktivitet.
Ejendomme, som tidligere er besøgt, og som ikke har haft rotter, besøges hvert andet år.

Særlige indsatsområder
Ejendomme i landzone
Kommunen undersøgte i efteråret 2012 alle faste ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone
for rotter, en såkaldt monitering. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, afleverer
rottebekæmperen en opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.
Undersøgte ejendomme inddeles herefter i to kategorier af ejendomme henholdsvis:
1. Ejendomme hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme
2. Ejendomme, hvor der er forekomst af rotter
Ejendomme, som er rottefrie eller, hvor der ikke træffes nogen hjemme, får efterfølgende kun tilsynsbesøg
hvert andet år. På ejendomme, hvor der konstateres rotter iværksættes rottebekæmpelse. Ejendomme,
hvor der har været konstateret rotter, får derefter tilsynsbesøg hver sjette måned indtil ejendommen efter
tre tilsynsbesøg i træk ikke længere har forekomst af rotter. Derefter foretages tilsynsbesøg kun hvert
andet år.
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 informeres om eventuel rottegiftudlægning.
Fødevarevirksomheder
Der føres stikprøvekontrol af de indgåede sikringsordninger.
I tilfælde af rotteforekomst eller begrundet mistanke om rotter, kontakter rottebekæmperen straks
kommunen, som herefter straks underretter Fødevareregionen.
Fødevareregionen har det juridiske ansvar for bekæmpelsen af rotter på fødevarevirksomheder.
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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.
I området med rotteproblemer vil Lemvig Vand og Spildevand opsætte de såkaldte Wice Traps – en
mekanisk anordning, der slår rotterne ihjel.
Kommunale ejendomme
I bekendtgørelsen er det anført, at kommunen skal forsyne alle kommunalt ejede ejendomme eksempelvis
institutioner med rottespærrer, hvis det er hensigtsmæssigt eller teknisk muligt.
I samarbejde med administrationen af kommunale ejendomme vil der i løbet af de næste 3 år blive
foretaget en kortlægning af, hvor der er behov og mulighed for at etablere rottespærrer. Kortlægningen vil
tage udgangspunkt i indberetninger af rotter over de sidste 5 år.
Havneområder
Der er i kommunens havne ikke nævneværdige problemer. Det skyldes formentlig, at der bliver foretaget
en effektiv og tilstrækkelig privat indsats hos havnenes virksomheder.
Kommunale genbrugsstationer
Lemvig Kommune har indgået en sikringsordning for de kommunale genbrugsplader, og der er ikke
konstateret et uregelmæssigt højt antal rotter på genbrugspladserne.
Lossepladser og deponier
Lemvig Kommune har en oplags- og omlastningsplads for husholdningsaffald i Rom. Her er man er særligt
opmærksom på, at der kan opstå rotteinvasion i bygningerne. Derfor føres også en meget effektiv
rottebekæmpelse.
Vildtfordringspladser
Rottebekæmperen har ikke meldt om problemer med rotter på vildtfordringspladser. I kommunen er der
ingen kendte vildtfodringspladser i kommunalt eller privat regi, men de indgår i informationsmaterialet på
kommunens hjemmeside.
Udstykninger
Ved nye udstykninger vil der blive vurderet, om der er behov for at etablere rottespærrer. Behovet kan
være størst i områder, der ikke bliver bebygget med det samme og, hvor skelbrøndene kan udvikle sig til
”rottereder”.
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