HANDLINGSPLAN FOR ROTTEBEKÆMPELSE
I STEVNS KOMMUNE
2016-2018
Overordnede mål for rottebekæmpelse i kommunen:
•
•
•

Nedbringe forekomsterne af rotter.
Nedbringe behandlingstid/bekæmpelsestid
Nedbringe antallet af sager

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen:
•
•

Årlig pris for rottebekæmpelse af Kiratin A/S kr.796.250,Den kommunale administrative behandling: ca. 125 timer på årsbasis

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen:
•
•

Færre registrerede kloakbrud på årsbasis, som følge af rotter.
Nedbringelse af ejendomme i rød zone jf.§ 8, stk. 3.

Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål:
Det har vist sig, at de gifte der hidtil er blevet brugt er skadelige for vores mindre rovpattedyr,
rovfugle og ugler og vi er derfor nødt til at tænke og handle alternativt og forebyggende. Vi skal
huske at rotter aldrig er årsag men et symptom på at noget er galt.
•

Kommunalbestyrelsen vil derfor øge indsatsen over for borgere, hvis ejendomme ikke er i
rottesikret og renholdt stand jf. § 3. Dette gøres ved hurtigere reaktion på ejendomme, der
ikke aktivt medvirker til bekæmpelse jf. § 11.

•

Stevns Forsyning og Kiratin A/S skal optimere samarbejdet med henblik på at bekæmpe
rotter. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der udføres aktiv bekæmpelse i kloakken inden
kloakrenovering påbegyndes. Vurderingen skal bl.a. udføres som visuel eller kamerabaseret
inspektion, så unødig giftanvendelse undgås.
Stevns Forsyning skal tage kontakt til Kiratin A/S for afholdelse af halvårlige statusmøder,
hvor bl.a. nye projekter skal gennemgås. Kiratin vil i den forbindelse kunne planlægge
forebyggende indsats for bekæmpelse af eventuelle rotter. Kiratin skal dog minimum 2-3
måneder før opstart af et projekt informeres.

•

De kommunale ejendomme (skoler, plejehjem og daginstitutioner) er blevet sikret med
rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt jf. § 7.

•

Kommunen vil lave en forsøgsordning på en udvalgt institution, hvor der bekæmpes på egen
matrikel – i kloakken. Dette vil blive gjort i en kombination af gift og fælder.

•

Kommunen vil foretage kampagner i lokalavisen samt på hjemmesiden, omkring rottesikring
ved f.eks. hønsehuse og kompostbeholdere.

•

Kiratin skal sikre en mere præcis registrering af årsag til rotter f.eks. kloakbrud, for at
kunne målrette indsatsen mest muligt.

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af § 6 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Bek.
nr. 1904 af 29. december 2015
Alle § henviser til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

