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2 Formål
Rotter er uønskede dyr i Danmark, idet de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige
sygdomme, herunder flere alvorlige, til mennesker og andre dyr. Derfor er det ved lov bestemt, at
forekomster af rotter skal bekæmpes.
På grund af rotternes enestående evne til at tilpasse sig menneskeskabte omgivelser, er disse gnavere
særdeles alvorlige skadedyr, der kan være vanskelige at bekæmpe.
Rottebekæmpelse kræver planlægning og grundighed i udførelsen. For at effektivisere og målrette
forebyggelse og bekæmpelse af rotter, er der i bekendtgørelsen krav om, at kommunerne udarbejder en
handlingsplan for rotteområdet. Formålet er dels at synliggøre aktiviteten, dels at give den kommunale
forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat også realiseres.
Denne plan har som mål at reducere antallet af rotter i Skive kommune gennem forsat fokus på
forebyggelse og bekæmpelse. Både økonomisk og miljømæssigt er der en gevinst i at forebygge. Planen
skal samtidig øge kommunens muligheder for at tænke forebyggelsen bedre ind i den kommunale
rottebekæmpelse og gøre dem i stand til effektivt at afværge yderligere stigninger i rotteanmeldelserne.

3 Kommunen
Kommunen er myndighed på rottebekæmpelsesområdet, og skal sørge for at bekæmpe rottebestanden
og opnå et acceptabelt niveau af rottebestanden.
Skive Kommune har ifølge bekendtgørelsen pligt til at udarbejde en handlingsplan som offentliggøres på
Skive kommunens hjemmeside, www.Skive.dk. Planen skal minimum revideres hvert 3 år. Rotteplanen
skal minimum indeholde punkter beskrevet i bilag 1 i bekendtgørelsen.

4 Borgerne
Som borger har man pligt til at anmelde rotter. Grundejerne har også forpligtelser for at gøre
bekæmpelsen af rotter så effektiv som muligt. Grundejer har pligt til:
·
·
·
·
·

Sikre og renholde deres ejendomme på en sådan måde, at rotternes livsbetingelser på
ejendommene indskrænkes mest muligt – samt
Inden for den fastsatte frist at efterkomme de påbud om vedligeholdelse, rottesikring og
renholdelse, som kommunen udsteder.
Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter.
Undgå rod på ejendommen.
Kontrollere rottesikring ved: døre, vinduer, rørgennemføringer og ventilationsåbninger, riste,
lyskasser, skakte, bevoksninger, evt. ru mure, tagkonstruktioner, facaden generelt,
kloaksystemets tilstand.

Orientering om rottesikring af ejendomme kan findes på www.skive.dk – søg rotter. Der vil også blive
omdelt informations folder vedrørende rottesikring til borger i fokusområderne.
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5 Lovgrundlag
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11 2015 om miljøbeskyttelse §§ 17, §17a. og 18,
bekendtgørelse nr. 1904 af 29/12/2015 om bekæmpelse af rotter mv. (herefter kaldet
rottebekendtgørelsen) er Skive Kommune forpligtet til at foretage en effektiv rottebekæmpelse.
Endvidere skal rottebekæmpelsen også ske i overensstemmelse med følgende:
·
·
·
·

Kemikalielovgivningen, herunder bekendtgørelse nr. 849 af 24/06/ 2014, om bekæmpelsesmidler
mv.
Bekendtgørelse nr. 1150 af 12/09/2015 (dyreværnsloven).
Miljøministeriets vejledning i henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012
Naturstyrelsens vejledning (2011) om rotter, mus og fødevarevirksomheder samt Naturstyrelsens
resistensstrategi for rotter.

Ovennævnte love og bekendtgørelser indebærer, at rotterne skal udryddes helt, eller at der opnås, et
efter sagkyndigt skøn, tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden

6 Overordnede mål for rottebekæmpelse for 2013-2015
Overordnede mål for rottebekæmpelse
·
·
·
·

At gennemføre en effektiv rottebekæmpelse og – forebyggelse.
Sikre at vores serviceydelser bygger på faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme for at
sikre borgerne en hurtig og sikker sagsbehandling.
At digitalløsning til indberetning af anmeldelser fungerer og at borgerne bliver informeret om
rottebekæmpelsen og forebyggelsen.
At borgerne altid møder medarbejdere, der er bemyndigede til at træffe beslutninger i konkrete
sager.

Fokusområder for rottebekæmpelse
·
·
·

Informationer til borgerne – digitalisering.
Fald i rotteanmeldelser i byzonen.
Fald i rotteanmeldelser i landzonen.

Handlinger:
·
·
·

Gennem brug af digitalt værktøj, vil vi gøre det nemmere for borgerne, at søge informationer og
vejledning indenfor rotteområdet. Mere information til borgerne f.eks. omkring forebyggelse af
rotte forekomster, smitte o.s.v. – digitalt.
Anmeldelser med fokus på spildevandsplanens kloakoplande status og planlagte områder - fokus
på rottespærre.
Igennem kampagnekørsel – fokus på de ejendomme der har rotteproblemer – mere information
til borgerne om forebyggelse. Fokus på sikringsordninger og bygningsgennemgang.
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7 Opfølgning på fokusområder – rottehandleplan 2013-2015
Fokusområder

Informationer til borgerne – digitalisering.

Kvalitetsmål

En god og informativ vejledning til borgerne
omkring de gener og skader rotter kan medføre og
hvordan rotter forebygges
Hurtig og effektiv bekæmpelse.

Virkemiddel

Gennem brug af digitalt værktøj, vil vi gøre det
nemmere for borgerne, at søge informationer og
vejledning indenfor rotteområdet. Mere
information til borgerne f.eks. omkring
forebyggelse af rotte forekomster, smitte o.s.v. –
digitalt.
Digitalt registrerings program til anmeldelse af
rotteforekomst.

Status på fokusområde

Mere information på hjemmesiden om
rottebekæmpelse i form af folder.
Ved digital indberetning gør det nemt for borgerne
hurtig selv at anmelde rotter, og få en hurtig og
effektiv bekæmpelse.

Fokusområder

Fald i rotteanmeldelser i byzonen.

Kvalitetsmål

Kommunen forventer, at kunne få et fald i antallet
af rotteanmeldelser ved mere information til
borgerne om forebyggelse, renholdelse af
ejendomme og information om kontrol af
afløbssystemer.
God og effektiv rottebekæmpelse i kloaksystemet
uden brug af gift.
Ved separat kloakeringen får man fjernet
ubrugte/døde kloakledninger som tit er årsagen til
rottetilhold.

Virkemiddel

Ved separering af en gade jf. Kommunens
Spildevandsplan, opsætter Skive Vand rottespærre
brønde. Før man begynder at separat kloakere, får
borgerne information om hvordan man kan
forebygge.

Status på fokusområde

Målet om et fald i anmeldelser i byzonen, er til dels
opfyldt. Der er på landsplan, en kraftig stigning i
rotteanmeldelser, og det skyldes flere ting som
gør, at rotterne får lettere spil, men det varmere
vejr betyder, at rotterne kan få flere kuld på en
779-2012-348127

sæson.
Mange borgere lader affald ligge, hvilket tiltrækker
rotterne. Hvis man ser bort fra den landsdækkende
stigning, så har anmeldelser i byzonen i de
områder, som vi har sat fokus på, vist et kraftigt
fald.
Det er tydelig at se, at det har haft en effekt på de
områder, som er blevet separat kloakeret, og hvor
borgerne har fået informationer om forebyggelse.
Lige når separat kloakeringen står på, er der
anmeldelser i området.
Selvom der er hængt gift i kloakken, før man
åbner kloakken i forbindelse med separat
kloakeringen, så vil der være rotter der flygter
andre steder hen, når der rodes i kloakken. Hvis
man ser ca. to år efter på de områder, hvor der er
foretaget separat kloakeringen, så er der ingen
anmeldelser.

Fokusområder

Fald i rotteanmeldelser i landzonen.

Kvalitetsmål

Man vil i form af information om forebyggelse håbe
på et fald af rotteanmeldelser i landzonen

Virkemiddel

Igennem kampagnekørsel – fokus på de
ejendomme der har rotteproblemer – mere
information til borgerne om forebyggelse. Fokus på
sikringsordninger og bygningsgennemgang.

Status på fokusområde

Der er på landsplan en kraftig stigning i
rotteanmeldelser også i landzonen og det skyldes
flere ting som gør, at rotterne får lettere spil men
det varmere vejr betyder, at rotterne kan få flere
kuld på en sæson. For at se en effekt af det satte
kvalitetsmål, kræves der mere tid. Indkøring af
den nye kampagneopdeling tager tid at se en
effekt af.
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8 Rottespærre 2013-2018
I bekendtgørelsens § 7 står der, at kommunalbestyrelsen skal opsætte rottespærrer på kloakledninger,
der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er
hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
Skive Kommune vil i løbet af en 3 årig periode foretage en undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt
og teknisk muligt, at opsætte rottespærrer ved kommunale bygninger.
Skive Kommune har i tæt samarbejde med bekæmpelsesfirmaet, afdelingen for Kommunale Bygninger,
samt Skive Vand A/S iværksat de nødvendige undersøgelser, og
udbedringer, hvor der er konstateret rottetilhold i kommunale ejendomme.
Skive Kommune isætter permanent rottespærre/rottespærrebrønde, hvor der konstateres rotter på
ovenstående ejendomme og hvor der er teknisk muligt og hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer.
Isætningen sker efter ejendommens kloakinstallationer er undersøgt og udbedret.
Fokusområder

Forebyggelse og bekæmpelse på skoler,
daginstitioner og plejehjem

Kvalitetsmål

1. Forebyggelse frem for bekæmpelse.
2. Udbedring af evt. konstaterede defekter i
forbindelse med screeningen.
3. Vurdering af, om isætning af spærre på
ejendommen er hensigtsmæssig og teknisk muligt.

Virkemiddel

Hvor der konstateres rotter vil Byg og Miljø og
Kommunale Bygninger efterfølgende iværksætte
undersøgelse, udbedring og evt. isætning af
spærre/fælde, hvor det er hensigtsmæssigt og
teknisk muligt.
Kommunen, Byg og Miljø afdelingen indgår aftale
med Skive Vand om undersøgelse af kloakken via
TV-inspektion og rådgivning om det er teknisk
muligt at nedsætte rotte spærre.

Resultat

1. Screeningen af rotteaktivitet på de kommunale
skoler, daginstitutioner og plejehjem
2. Udbedring af kloakken hvor der konstateres
defekter.
3. Sikring af kommunale ejendomme hvor der
vurderes at det er hensigtsmæssigt og teknisk
muligt at nedsætte rottespærre

Økonomisk konsekvens

Opgaven omfatter ca. 100 destinationer
Registreringen fordeles over årene 20142016
Byg og Miljø har taget stilling til den økonomiske
konsekvens som screeningsopgaven og etablering
af rottespærre og selve rottespærre medfører.
Screeningen finansieres af rotteområdet over en 3
årig periode indenfor det nuværende budget.
Driften af installationen påhviler efterfølgende
”kommunale ejendomme” eller den enkelte
institution.
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9 Rottespærre/brønde ved private ejendomme
Kloakforsyningen, ved Skive Kommunen har siden sidst i 90èrne ved kloakrenovering, opsat rottespærre
brønde 1 meter fra skel inde på private ejendomme. Denne udgift har altid været betalt af det
brugerfinansieret område. Kloakforsyningen, som blev selskabs dannet i 2010 – Skive Vand A/S,
forsætter med at sætte rottespærre brønde op, hvor det er teknisk muligt, ved ny udstykninger og ved
kloakrenovering og separering.
Rottespærre er et godt hjælpemiddel til at holde rotterne væk fra boligen, men tætte kloakrør er fortsat
det vigtigste element i forebyggelsen af rotter i kloakken. Rottespærrer kan ikke stå alene. Tætte
kloakker reducerer rotternes mulighed for at bygge rede i jorden ved hullerne og samtidig holdes rotterne
inde i kloaksystemet og slipper ikke ud til borgerne.
Der er i Skive Kommune kun nedsat ”Torben Jensen rottespærre brønde”. Der er to modeller. En uden
vandlås og en med vandlås. ”Torben Jensens rottespærre” modeller har kommunen kun haft gode
erfaringer med. Der har igennem mange år ingen problemer været.
Der er nedsat ca. alt 1850 rottespærre i hele kommunen og ved de planlagte separat kloakerede områder
komme yderligere rottespærre brønde op.
Rottespærre brønde opsat:
? – 2007: 756 stk.
2008:

51 stk.

2009: 121 stk.
2010:

63 stk.

2011:

50 stk.

2012: 228 stk.
2013: 229 stk.
2014: 241 stk.
2015: 111 stk.
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10 Fokusområder rottehandleplan 2016-2018
Årstal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal
anmeldelser i
alt

1214

999

788

879

1222

1220

1712

1759

Antal
anmeldelser i
byzonen

387

495

386

485

583

553

854

804

Antal
anmeldelser i
landzonen

827

517

402

394

639

667

858

955

Der ses en stigning i rotteanmeldelser og det skyldes flere ting f.eks., at husejerne er for dårlige til at
sikre, at deres egne stikledninger til kloaknettet er i orden. Det varmere vejr betyder, at rotterne kan få
flere kuld på en sæson. Mange borgere lader affald ligge, og bidrager derved til at gøre rotternes
levebetingelser optimale. Forkert fuglefodring er også et stort problem mht. rottetilhold.
Skive Kommune sætter fokus på de områder i byzonen hvor der de forløbene år har været en del
rotteanmeldelser, derud over sættes der fokus på information om forebyggelse i alle kolonihaver og
Grundejerforeninger i Skive Kommune.
Fokusområder

Anmeldelser i byzone - boligområder

Kvalitetsmål

Øget kampagne og information til borgerne
omkring overfyldte skraldespande – fuglefodring
og informationsseddel om hvordan man selv kan
forebygge for ikke at få rotter ind.

Virkemiddel

Der udarbejdes en A-4 skrivelse som afleveres i
udtagen fokusområder i Skive Kommune med
informationer om forebyggelse

Resultat

At borgerne bliver opmærksomme på selv at
forebygge og sikre deres hjem.

Fokusområder

Anmeldelser i kolonihaver og Grundejerforeninger

Kvalitetsmål

Øget kampagne og information til borgerne
omkring overfyldte skraldespande – fuglefodring
og informationsseddel om hvordan man selv kan
forebygge for ikke at få rotter ind.

Virkemiddel

Der udarbejdes en A-4 skrivelse som afleveres i
udtagne fokusområder i Skive Midt by med
informationer om forebyggelse

Resultat

At borgerne bliver opmærksomme på selv at
forebygge og sikre deres hjem.
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11 Økonomi - antal anmeldelser
Figur 1 viser antal
anmeldelser der har
været for årene 20112015 i byzone, landzone
og i alt

Figur 1.
Figur 2 viser udgifter,
der har været for årene
2011-2015 i byzone,
landzone og på
administration af
rottebekæmpelsen

Figur 2.
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