Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

2019-2021

Godkendt i Trafik, Teknik og Miljøudvalget den 19.11.2018

1. Formål
Handleplanens formål er, at sikre en effektiv rottebekæmpelse, der opfylder
gældende love og regler i Langeland Kommune.
2. Mål
Langeland Kommunes mål med rottebekæmpelse er, at reducere antallet af
rotter gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse med anvendelse af
mindst muligt forbrug af gift.
3. Ressourcer
Langeland Kommune varetager selv den kommunale rottebekæmpelse.
Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og i 2019 fastsat til 0,062 promille af
ejendomsværdien og opkræves over de årlige ejendomsskatter.
4. Succeskriterier for rottebekæmpelse
 Reducering i antal af rotteanmeldelser


Reducering af giftforbrug pr. anmeldelse



Øget anvendelse af rottespærrer i det omfang det er teknisk og
hensigtsmæssigt muligt

5. Tiltag for opnåelse af succeskriterier
 Informere borgere og virksomheder endnu bedre om forebyggelse og
rottebekæmpelse med alternativer til giftudlægning


Målrette indsatsen for rottebekæmpelse i forhold til, hvor der er behov



Samarbejde med spildevandsforsyningen om kloakrenovering og
afprøvning af alternativer til giftudlægning til rottebekæmpelse i
kloaksystemet. Herunder rottespærrer i det omfang det er teknisk og
hensigtsmæssigt muligt.

6. Tilsynspligtige ejendomme
Langeland Kommune har pligt til én gang årligt i perioden oktober til februar, at
foretage tilsyn på erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af
fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foder til dyr eller opbevaring af
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planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til
mennesker.
Tilsyn på ovenstående adresser sker uvarslet.
7. Ejendomme i byzone og sommerhusområder, samt havne mv.
Tilsyn og bekæmpelse sker kun efter anmeldelse af rotter til kommunen.
Pr. 1. januar 2019 skal rotteanmeldelser indendørs i boliger tilses uden ugrundet
ophold alle ugens 7 dage, dvs. også i weekender og på helligdage. Dette
indebærer, at der skal etableres en vagtordning, der ved anmeldelse indendørs i
weekender og på helligdage kan foretage en visitation og afklare, hvor akut
rotteproblemet er, og om tilsyn og bekæmpelse kan udsættes til en efterfølgende
hverdag.
8. Sikringsordninger og privat bekæmpelse
Langeland Kommune godkender privat bekæmpelse af både R1- og R2autorisationer.
R1-autorisation giver adgang til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af
rotter, samt etablering af sikringsordning i overensstemmelse med de af
Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer.
R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen
ejendom i henhold til gældende regler, herunder begrænsning i typer af
bekæmpelsesmidler. Ved bekæmpelse af rotter, er den R2-autoriserede person
ansvarlig for at indberetning af bilag 6 i rottebekendtgørelsen til kommunen.
En sikringsordning har til formål, at undgå rotteproblemer og indebærer en
bygningsgennemgang og som oftest opsætning af forebyggende giftdepoter
samt løbende opfølgning.
Hvis der laves en sikringsordning med et privat firma, R1- eller R2-autoriseret
person, er det firmaet og ikke den kommunale rottebekæmper, som står for
bekæmpelse af rotter på ejendommen. Indgåelse af sikringsordning sker for
egen regning.



 Resistens.
Der er i Langeland Kommune ikke konstateret resistens over for de tilladte
giftmidler til rottebekæmpelse. Der skal dog ved bekæmpelse fortsat anvendes
den svageste gift, som foreskrevet i gældende bekendtgørelse.
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