Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune
Periode 1. januar 2019 - 31. december 2021.
Fredericia Kommune har udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen siden marts 2012.
Dette var et krav i rottebekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. juli 2012.
Den 1. januar 2018 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I
henhold til den nye bekendtgørelse, skal kommunerne udarbejde en handlingsplan.
Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3 år. Fredericia Kommune har udarbejdet en
handlingsplan, som indeholder en overordnet strategi for bekæmpelse af rotter i Fredericia
Kommune indenfor en 3 årige periode fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

Rottebekæmpelse i Fredericia Kommune
Borgerne er forpligtet til straks at anmelde forekomst af rotter til Fredericia Kommune, når der
konstateres rotter.
Anmeldelse af rotter kan foretages på kommunens hjemmeside, via en selvbetjeningsportal, i
systemet RotteWeb.
Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger
således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Fredericia
kommunen skal senest 8 dage efter, at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter,
foretage tilsynsbesøg.
I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder skal
tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold.
Såfremt der konstateres rotter på en ejendom, som skyldes manglende rottesikring og
renholdelse, således at rotternes levebetingelser ikke begrænses mest muligt, orienterer
rottebekæmperen grundejeren om de nødvendige tiltag, der skal til, for at livsbetingelserne
begrænses.

R1 og R2 autorisation:
Erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan ske via en såkaldt R 1 og R 2
autorisation
R1 giver adgang til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt etablering af
sikringsordninger, i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt Fredericia Kommunes handlingsplan.
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R2 giver adgang til at bekæmpe rotter på egen ejet erhvervsejendom, ved brug af visse kemiske
bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.
Såfremt der konstateres resistens på ejendommen, og den af R2 tilgængelige gift (den milde gift)
ikke er tilstrækkelig, vil Fredericia Kommune overtage bekæmpelsen.
Ved bekæmpelse af rotter, er den R2-autoriserede ansvarlig for senest én måned efter sagens
afslutning, at indberette bilag 6 til Fredericia Kommune. Bilag 6 sikrer at der bliver overført
rottedata til rottereden.
Fredericia kommune henstiller ligeledes til, at der fremsendes kopi af autorisationsbevis samt kopi
af bygningsgennemgangen.
Fredericia Kommune vil tillade R1 og R2 bekæmpelse mod, at der indsendes en kopi af den
indgåede kontrakt, samt at den private bekæmper indsender kopi af autorisationsbeviset.
Bekæmpelse med autorisation må ikke påbegyndes uden Fredericia Kommune har modtaget en
skriftlig besked om rotteforekomst via kommunen@fredericia.dk

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
I Fredericia Kommune betales rottebekæmpelsen via ejendomsskatten. Afgiften som opkræves
dækker over udgifter til bekæmpelsesfirma, IT-systemer til rottebrug, omkostninger i forbindelse
med opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer, opsætning af fælder og udlægning af gift,
weekendvagt samt tilsyn med sikringsordninger (R1 og R2).
I forbindelse med den nye bekendtgørelse vil der pr. 1. januar 2019 være krav om, at der skal være
en weekend vagt.
Fredericia Kommune vil løse denne opgave sammen med Fredericia Spildevand og Vej & Park Drift.
Ved Vej & Park er der på Rådhuset tilknyttet en myndighedsperson til rotteområdet og hos hhv.
Fredericia Spildevand og Vej & Park – Drift, er der tilknyttet en rottebekæmper. I de perioder, hvor
der måtte være behov derfor, tilknyttes ekstra ressourcepersoner til rottebekæmpelsen.

Håndhævelse.
Kommunen har pligt til at sikre en effektiv rottebekæmpelse, hvorfor det kan blive nødvendigt at
benytte mulighederne for håndhævelse.
Kommunen kan via § 10 i bekendtgørelsen påbyde grundejere at få foretaget en undersøgelse af
årsagen til rotteholdet, f.eks. undersøgelse af kloakken, samt påbyde grundejeren at udføre de
fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. F.eks. reparation af kloak,
utætheder på bygninger, sikring af løbegård til dyr eller lignende.
Ved behov for øjeblikkelig indgriben på grund af rottetilholdets karakter, eller hvis det viser sig at
efter påbud og/eller indskærpelse, at grundejer ikke er indstillet på, at foretage de nødvendige
foranstaltninger, så har kommunen mulighed for at foretage en selvhjælpshandling.
Manglende udførsel af påbud og indskærpelse kan også straffes med bøde, dvs. der er mulighed
for politianmeldelse.
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Tilsynspligtige ejendomme
Fredericia Kommune har pligt jf. § 8 stk. 1. til 1 gang årligt, i perioden 1 oktober til 1 februar, at
foretage tilsyn på erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til
dyr samt opbevaring af foderstoffer til dyr. Ligeledes er der tilsynspligt ved producenter der
opbevare planteprodukter som skal bruges til fødevare til mennesker.
Der arbejdes stadig med henblik på forebyggelse ved vildtfodringspladser.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
Fredericia Kommunes mål med rottebekæmpelsen er at bekæmpe rotter så effektivt som muligt.
Dette mål skal nås gennem forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Bekæmpelsen følger Naturstyrelsens resistensstrategi, og det bestræbes at bruge et minimum af
gift.

Succeskriterier og mål.
For at opnå de nedenstående succeskriterier og mål skal der igangsættes en række tiltag.
Dette er gjort ud fra en vurdering af opfyldelsen af målsætningen for perioden 2016- 2019
I tabel 1 beskrives opsamling på handlinger og status for fokusområder i handlingsplan 2016 –
2019.
I tabel 2 beskrives handlinger og status for fokusområder i handlingsplan 2019 - 2021
Tabel 1: Status på kommunens målsætning for perioden 2016 - 2019
Mål og succeskriterier i
handlingsplan 20162019
Information til boger om
øget sikring på egen
grund.

Samarbejde med
boligforeninger med
henblik på at disse
opsætter rottespærrer.
Føre tilsyn med
sikringsordninger

Handling

Status

 Fastholdelse af
information i lokale aviser
2 gange årligt
 Fokus på information på
sociale midler
 Opdateret viden på
hjemmeside
 Udarbejdelse af
informationsfolder
omkring rottebekæmpelse

Der foretages løbende info

Information ved
kloakskade om opsætning
af rottespærrer
 Stikprøvekontrol ved
kontakt til
bekæmpelsesfirmaer

Bolig foreninger er påbegyndt opsætning af
rottespærrer ved kloakskader.

Resultatet viser at lovgivningen generelt
overholdes.
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Vildtfodringspladser

 Information på
hjemmeside
 Ændret fodringsmetode
ved brug af særlige tønder
der forhindrer at rotten
har adgang til foder
 Registrering af
vildtfordringspladser

Der arbejdes stadig på opgaven

Tabel 2: Succeskriterier og delmål for kommunens målsætning for 2019 – 2021
Succeskriterier
Handling
Fokus på hønsehold og
fuglefodring
Info på medie

Samarbejde med Fredericia
Spildevand
Føre tilsyn med sikringsordninger

Giftfri fælder

 Udarbejdelse af informationsfolder omkring
forebyggelse, sikring af hønsehuse/gårde, mere
tilsyn med private hønsehold.
 Gennem brug af digitale værktøj/oplysningskort
og andet materiale, vil vi gøre det nemmere for
borger, at søge vejledning inden for området,
f.eks oplysning om foder og lign i udhuse kan
forårsage.
 Opsætning af rottespærrer på hovedledninger
hvor det vil være teknisk muligt.
 Tilsyn, med fokus på de erhvervsejendomme med
dyrehold, primærproducenter med fødevarer og
foder til dyr.
 Afprøvning af nye fælder/metoder til
rottebekæmpelse uden brug af gift.

Tidsfrist
Løbende

2020

Løbende
Løbende

Løbende

Uddybende beskrivelse af tabel 2 / målelige succeskriterier og opnåelse af målene.
For at opnå de mål, som er opstillet i afsnit 2, vil der i dette afsnit redegøres for, hvordan
succeskriterierne kan måles og hvilke tiltag der udføres for at opnå de mål.
Fokus på hønsehold og fuglefodring
Mere restriktive i forhold til hønsehold hos den private borger igennem tilsyn, mere fokus på
rottesikring af hønsehuse/gårde, information til hønseejere om forebyggelse af rotter ved
hønsehold.
Info på medie
Gennem brug af digital værktøj, vil vi gøre borgere opmærksomme på hvad bl.a. hengemt frugt,
korn og lign i udhuse kan forårsage af gener og skader hvis rotten flytter ind.
Samarbejde med Fredericia Spildevand
Hvor det vil være hensigtsmæssigt og teknisk muligt vil vi i samarbejde med Fredericia Spildevand
opsætte rottespærrer på hovedledninger på eksisterende og nye byggemodninger.
I Fredericia Kommune anvendes kun i ringe omfang giftblokke. Når rottespærrerne er opsat,
placeres giftblokke bag ved disse, for at kunne konstatere, om der er aktivitet.
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Føre tilsyn med sikringsordninger.
Kommunen vil fører tilsyn med R1 samt R2 bekæmpelsen for at sikre sig at gift forbruget
overholdes, samt der arbejdes efter resistensstrategien. R2 bekæmper skal anmelde til kommunen
når der op startes bekæmpelse på adressen, kommunen skal fører tilsyn jf. § 6 stk. 5
R2 Bekæmper skal følge kommunens retningslinjer.
Giftfri fælder
Afprøve de nye giftfri fælder løbende, de der er afprøvet har ikke haft den ønskede effekt endnu,
men der arbejdes på bedre muligheder og flere firmaer kontakter os løbende.
HANDLINGSPLANENS IKRRAFTTRÆDELSE OG GODKENDELSE.
Handlingsplanen er godkendt af Miljø- og teknikudvalget den 7. november 2018 og træder i kraft
den 1. januar 2019.
Handlingsplanen revideres igen senest 31. december 2021

Leder af Vej & Park

______________________
Marianne Jensen
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