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Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2013 – 2015 for Samsø Kommune
Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
Samsø Kommunes overordnede mål vil, som den nyeste bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om
rottebekæmpelse lægger op til, være at der føres en effektiv rottebekæmpelse med særlig fokus på
forebyggelse, nedbringelse af giftforbruget samt påse, at der til stadighed anvendes den svageste
gift eller alternative giftfrie bekæmpelsesfælder.
For at nedbringe giftforbruget skal der arbejdes med forebyggelse ved hjælp af information og
orientering. Dette betyder, at borgere og virksomheder i fremtiden vil opleve mere rådgivning og
dialog sammen med den grundlæggende bekæmpelse.
Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Samsø Kommune opkræver betaling gennem ejendomsskatten som 0,09 o/oo af ejendomsværdien.
Den opkrævede betaling dækker den kommunale bekæmpelse dvs. udgifter til bekæmpelsesfirmaet,
indkøb af bekæmpelsesmidler, administrationsopgaver, IT systemer og omkostninger i forbindelse
med opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer.
Kommunen har siden 2013 anvendt et webbaseret Rottemodul til administration af
rottebekæmpelsen. Modulet har en webbaseret anmeldelsesordning, hvor borgerne kan anmelde evt.
forekomster af rotter. Der er desuden et modul, som rottebekæmperne kan benytte til at se
anmeldelserne og registrere besøg på såvel anmeldelser som kampagneejendomme. Endvidere kan
modulet generere diverse udtræk samt statistikker, ligesom øvrige relevante oplysninger kan
registreres, såsom indgåede sikringsordninger, konstateret resistens m.v.
De nye tiltag i handlingsplanen skønnes at være dækket ind med de nuværende tildelte ressourcer.
Rottebekæmpelse i Samsø Kommune
Samsø Kommune har udliciteret den kommunale rottebekæmpelse.
Anmeldelse af rotter foretages på kommunens selvbetjeningsportal, men modtages også telefonisk
af kommunens tekniske forvaltning. Borgerne er forpligtet til straks at anmelde en forekomst af
rotter til kommunen.
Den enkelte grundejers forpligtigelser.
Loven siger, at du som grundejer har pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters
muligheder begrænses mest muligt.

Side 1 af 4

Forebyggende foranstaltninger som grundejeren umiddelbart selv kan gøre.
Grunden. Undgå rod ved huset. Rotter kan godt lide gemmesteder. Så undgå rod og
byggematerialer særligt op ad huset. Undgå at have ting liggende på grunden, som rotter kan
opholde sig i. Det kan for eksempel være presenninger, tagplader, gamle brædder, murbrokker og
kompostbunker, de kan bygge rede under.
Et fuglebræt med masser af brød og fuglefrø er også et populært ta’ selv-bord, og en rotte pendler
gerne igennem et par haver til et godt madsted. Pas på med fuglefodring. Når du fodrer fugle,
fodrer du ofte rotter lige så meget. Hvis du gerne vil fodre fugle i din have, så nøjes med at hænge
mejsekugler op i en kort snor på en tynd gren, så rotterne ikke kan holde fast på grenen. Eller du
kan sikre fuglehuset ved at give det en kant, som fodret ikke vælter ud over og ned på jorden samt
en fod eller stolpe af glat rør, så rotten ikke kan kravle op. Sæt aldrig fuglehuset ved en busk eller
et træ og foder aldrig fuglene direkte på jorden.
Indsaml nedfaldsfrugt, nødder og bær. Og hvis det ikke skal anvendes, så bortskaf dette via
dagrenovation eller kør det til Harpesdal affaldscenter, således at en sulten rotte, der strejfer
omkring, ikke har et fødegrundlag og slår sig ned.
Beboelsen. Rotter kan flytte ind i beboelsen, under gulvet eller på loftet. Der skal blot være et hul
på 2 cm i diameter, så kan en voksen rotte smutte ind. Derfor bør du reparere alle revner og
sprækker i soklen og facaden. Husk at lukke kælder- eller lavt siddende vinduer og sætte f. eks.
volierenet eller andet fintmasket metalnet for ventilationsåbninger i sokkel eller væg. Tætn
omkring evt. rørgennemføringer med metalsvampe eller beton. Husk, at rotter også kan klatre;
faktisk kan de bruge en espalierplante til at komme op på taget og her finde ind på loftet, hvis der
er en lille åbning Så derfor bør bevoksning ved huset klippes ned. Hække, klatreplanter, træer og
lignende bør klippes ned, så de er mindst 70 cm fra tag og tagrende. Er de tættere på, kan rotterne
klatre op ad buskadset og direkte ind på loftet.
Se efter "umotiverede" huller. Der skal blot være en lille fejl i kloaksystemets konstruktion, så kan
rotterne komme ind og bo i kloakken. Udendørs opdager du dem ved “umotiverede huller i
jorden”, f. eks. et rundt hul uden en jordbunke i nærheden af et kloakdæksel, kloakrør eller husets
fundament.
Hvis der konstateres rotter i dit kloaksystem, bør dit forsikringsselskab evt. kontaktes, for har du
en udvidet rørskade-forsikring, dækker den normalt for obligatoriske udgifter til tv-inspektionen
og udbedring af kloakdefekter og for andre reparationer, som rotternes huseren har medført.
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Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Kommunen vil i perioden 2013 til 2015 gerne konstatere et fald i giftforbruget set i forhold til de
foregående 3 år (2009 til 2012). Ved bekæmpelse med kemiske midler som biocider
(antikoagulanter) følges Naturstyrelsens resistensstrategi, ved at anvende det svageste aktivstof
først, dvs. Coumatetralyl eller Bromadiolon.
Der vil blive sat ekstra hårdt ind, såfremt der konstateres gentagne anmodninger om bekæmpelse på
bestemte lokaliteter.
Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål
Samsø Kommune ønsker en effektiv indsats på bekæmpelse af rotter overalt i kommunen. Ligeledes
ønskes i samarbejde med Samsø Spildevand en effektiv bekæmpelse i kloaknettet samt ved
renseanlæg og affaldsområdet omkring bekæmpelse ved deponi – og genbrugspladser.
Indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Ejendomme i landzone
Ejendommene i landzone besøges af kommunens bekæmpelsesfirma. Det vil sige hvert andet år,
hvis der ikke efterfølgende konstateres rotter på stedet, eller grundejeren ikke træffes hjemme. Ud
over de lovmæssige minimumskrav vil kommunen fokusere på de ejendomme, hvor der måtte
konstateres gentagne rotteangreb. Her vil kommunen besøge ejendommen og i samarbejde med
grundejeren afdække baggrunden for, at skadedyrene vender tilbage og herefter om muligt
bekæmpe rotterne med forebyggende tiltag.
Ejendomme i byzone og sommerhusområder
Hidtil har bekæmpelsen i byzone og sommerhusområder udelukkende været baseret på borgernes
anmeldelser af rotter til kommunen. Fremover vil kommunen have et forebyggende fokus på
sommerhusområder. Forkert kompostopbevaring kan virke tiltrækkende på rotter, og den
forebyggende bekæmpelse skal være med til at forhindre skadedyrenes etableringsmuligheder.
Kommunen vil tage kontakt til de enkelte grundejerforeninger og invitere til dialog med
sommerhusejerne om, hvordan de ved hjælp af mindre tiltag kan bidrage til en forebyggelse mod
rotteangreb.
Fødevarevirksomheder
Kommunen vil besøge fødevarevirksomheder, som gentagne gange får rotteangreb. På besøget vil
kommunen i en dialog med virksomheden undersøge, om der eventuelt er kritiske steder på
virksomheden, for eksempel omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller lignende, som
kan være skyld i, at rotterne vender tilbage. En konklusion på undersøgelsen vil danne baggrund for
den videre forebyggende bekæmpelse.
Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og rottespærrer)
Kommunen vil udføre bekæmpelse i samarbejde med Samsø Spildevand.
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Havnearealer, kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponier
Også disse steder har kommunen kun foretaget en aktiv rottebekæmpelse efter forudgående
henvendelser.
Fremover vil kommunens nye tiltag omfatte besøg på arealer, som gentagne gange får rotteangreb.
Ved disse besøg vil kommunen i samarbejde med den ansvarlige på stedet undersøge, om der
eventuelt er svage steder, for eksempel omkring bygningskonstruktioner, affaldshåndtering eller
lignende, som kan være skyld i, at rotterne vender tilbage. En konklusion på undersøgelsen vil
danne baggrund for den videre forebyggende bekæmpelse.
Vildtfodringspladser, hønsehold og småfuglefodring
Kommunen har hidtil kun foretaget aktiv rottebekæmpelse disse steder efter anmeldelser. Der er i
kommunen ingen overblik over, hvor mange vildtfodringspladser, der findes på/i private og
offentlige arealer og skove.
Hvad der er tænkt som mad til vilde fugle og dyr samt høns i haven, kan desværre tiltrække rotter.
Fremover vil der derfor blive informeret 1-2 gange årligt i den lokale avis suppleret med
information på kommunens hjemmeside med information til både skovejere og private borgere om
forebyggelse af rotter ved vildtfodringspladser samt hønsehold og foderbrætter i villahaver.
Rottespærrer
Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
Hvis der tidligere har været konstateret rotter ved kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner,
vil kommunen i vært enkelt tilfælde vurdere, om der skal monteres rottespærrer.
Resistens
Der er i Samsø Kommune ikke konstateret resistens over for den nuværende gift. Der skal dog ved
fremtidig bekæmpelse stadig anvendes den svagest mulige gift som foreskrevet af Naturstyrelsen.
Samsø Kommune den 9. april 2014
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