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Baggrund

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen), skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og
bekæmpelse af rotter.
Handlingsplanen skal, ifølge Rottebekendtgørelsens bilag 1, som minimum indeholde følgende punkter:


Overordnede mål for rottebekæmpelsen



Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen



Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen



Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål



Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om
kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder,
spærrer, gift mv.)



Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat rottebekæmpelse



Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader
privat rottebekæmpelse

Status

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en bestand af rotter i Fanø Kommune, og historisk set har øen
aldrig haft en fast rottebestand.
Der har dog i senere år været enkelte tilfælde af rotteforekomster på øen. Tilfældene ser ud til at være
isolerede, og der er ikke konstateret kloakrotter i kommunen. Rotterne er sandsynligvis kommet til øen
sammen med godstransport eller anden trafik fra fastlandet. Der vil altså være en fortsat risiko for, at der
vil kunne ske en overførsel af rotter fra fastlandet til øen.
Rottebekæmpelse og herunder tilsyn som følge af anmeldelse af rotter, i Fanø Kommune udføres af
skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, Rentokil A/S. Privat rottebekæmpelse er ikke tilladt i Fanø Kommune.

Mål for rottebekæmpelsen

Det overordnede mål med Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2020-2022 er, at Fanø Kommunen
fortsat skal være fri for rotter.


Anmeldelse skal ske til Fanø Kommune på www.fanoe.dk eller Borger.dk ved mistanke
om
rotte
indtrængen
i
beboelsesejendomme
eller
rotteforekomst
på
fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler. Tilsyn skal, som hovedregel foretages
samme dag, dog senest dagen efter modtagelse af anmeldelsen.



Anden rottebekæmpelse skal ske senest 3 hverdage efter modtagelse af en anmeldelse.



Rottespærrer monteres på afløb fra kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner,
hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Så længe der ikke er forekomst af rotter
i kloakken på Fanø, er det ikke hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer i øens
kloakledninger og der stilles derfor pt. ikke krav om rottespærrer.



Fanø Kommune sikrer et højt vidensniveau om rotter blandt kommunens borgere, så
alle tegn på rotter straks anmeldes.

Budget

Der er via ejendomsskatten afsat ressourcer til rottebekæmpelsen i Fanø Kommune, til dækning af
omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Succeskriterier for rottebekæmpelsen

Succeskriterium for rottebekæmpelsen er, at der fortsat ikke findes en rottebestand på Fanø.
Tiltag og indsatsområder

Fanø Kommune sikrer at kommunens borgere informeres om tegn på rotter ved halvårlige annoncer. Målet
med annonceringen er ligeledes at informere kommunens borgere om, at rotter og tegn på rotter straks
skal anmeldes til kommunen.
Rottebekæmpelsen skal ske hurtigt og effektivt, for at forhindre spredning og etablering af rotter i
kommunen. Såfremt der sker en anmeldelse til Fanø Kommune af mistanke om rotter, vil der omgående
blive handlet i henhold til de ovenstående mål for rottebekæmpelse.
Der udføres et tilsyn, hvor en rottefænger fra Rentokil vil afgøre, om der er tale om forekomst af rotter.
Hvis der konstateres tegn på rotter, indsættes der straks et beredskab. Beredskabet består af rottefængere
og eventuelt hunde fra Rentokil og der laves en systematisk gennemgang af det område, hvor der er
konstateret tegn på rotter. Tilsyn, bekæmpelse og evt. forebyggende tiltag foretages herefter i det
nødvendige omfang.
Der føres ikke regelmæssige tilsyn med tilsynspligtige ejendomme i kommunen, da der ikke er en
rottebestand på øen. Ved etablering af rottebestand på øen iværksættes regelmæssige tilsyn med
tilsynspligtige ejendomme straks.
Handlingsplanen skal revideres senest den 1. januar 2022.
Godkendt den 27.1.2020 af Erhvervs, natur- og teknikudvalget

