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1. Indledning
Gribskov Kommune har ansvaret for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af 
rotter i kommunen. 

Kravene til rottebekæmpelse har ændret sig en del de sidste par år og der er blandt
andet kommet langt mere fokus på forebyggelse, herunder på at reducere brugen 
af gift. Formålet er blandt andet at dæmme op for stigningen af rotter der udvikler 
resistens, samt undgå sekundær forgiftning af blandt andet rovfugle. 

Et af de tiltag der skal understøtte dette er krav om, at kommunerne udarbejder en
handlingsplan for rottebekæmpelse som skal revideres minimum hvert 3. år. 
Gribskov Kommune vedtog den første handlingsplan i 2012 som var gældende for 
2013–15. Den bliver nu erstattet af denne handlingsplan der gælder for perioden 
2016 -18.  

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende punkter, jf. bilag 1 i 
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)1:

• Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen

• Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen 

• Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 

• Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 

I handlingsplanen skal der, hvor det er relevant, derudover være en beskrivelse af 
særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på 
følgende steder:

• ejendomme i landzone,

• ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder,

• fødevarevirksomheder,

• kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og 
rottespærrer),

• havnearealer,

• kommunale genbrugsstationer,

• lossepladser og deponier,

• vildtfodringspladser.

Handlingsplanen godkendes af Plan- og miljøudvalget og skal offentliggøres på 
kommunens hjemmeside. 

Reglerne om rottebekæmpelse er fastsat i Rottebekendtgørelsen, samt Vejledning 
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter2 

1 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 696 af 26/06 – 2012. 
2 Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Naturstyrelsen, 2015.

Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016 - 2018



2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune
Som ansvarlig for rottebekæmpelsen kan kommunen vælge enten at foretage 
rottebekæmpelsen selv eller at udlicitere den. Gribskov Kommune har valgt at 
udlicitere bekæmpelsen og kommunen har tegnet kontrakt om rottebekæmpelse 
med Anticimex. Kontrakten udløber den 31.12.2017 hvorefter der skal udarbejdes 
nyt udbud. 

Kontrakten om rottebekæmpelse omfatter blandt andet undersøgelse/rådgivning på
den enkelte rotteanmeldelse, bekæmpelse af rotter, opfølgende tilsyn og 
indberetning i Rotteweb (kommunens database til håndtering af rotteanmeldelser) 
samt afslutning af rotteanmeldelsen.

Det er dog stadig Gribskov Kommune der er myndighed på området og kommunen 
har således en lang række administrative opgaver som skal varetages. Dette 
omfatter blandt andet:

• Administration af Rotteweb 
• Telefonisk rådgivning i forbindelse med anmeldelse og sager
• Myndighedsbehandling (påbud mm.)
• Indberetning til Naturstyrelsen
• Annoncering omkring lovpligtige tilsynsbesøg i landzone
• Journalisering/registrering af sikringsaftaler
• Udarbejdelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse
• Udbud af rottebekæmpelsen
• Kontrol og dialog med bekæmpelsesfirma
• Formidling

Rottebekæmpelse i den offentlige kloak foretages af GribVand A/S. De overtog 
driften af den offentlige kloakforsyning pr. 1. januar 2010 og dermed også ansvaret 
for rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker. 

3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
Gribskov Kommune har, i overensstemmelse med § 32 i Rottebekendtgørelsen, 
vedtaget, at der opkræves et gebyr til dækning af omkostninger ved den 
kommunale rottebekæmpelse. Gebyret skal dække både udgifter til administration 
og til drift af rottebekæmpelsen. Det pålægges samtlige faste ejendomme i 
kommunen og opkræves som en andel (en promillesats) af ejendomsværdien. 
Gebyret fastsættes efter ”hvile i sig selv” princippet, dvs. at indtægter og udgifter 
skal balancere set over en periode. Gebyrets størrelse/promillesatsen afhænger 
derfor af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og 
kan således variere fra år til år. 

Generelt er udgifterne til rottebekæmpelse steget hvilket til dels skyldes, at der er 
kommet nye krav og retningslinier for rottebekæmpelse. Eksempelvis har 
Resistensstrategien (§ 5 i rottebekendtgørelsen) medført lovkrav om, at 
rottebekæmperen skal benytte den svageste gift først. Det betyder, at det kan tage 
længere tid at bekæmpe rotterne og at der derved er behov for flere opfølgende 
besøg på den enkelte ejendom. Samtidig har nye krav til den måde der udføres 
rottebekæmpelse på (blandt andet at ejer skal være til stede hver gang der 
udlægges gift) medført, at rottebekæmperne bruger længere tid på hver 
anmeldelse. Disse faktorer har medført, at prisen pr. anmeldelse generelt er steget.
Derudover har der de sidste par år været en generel stigning i antallet af 
rotteanmeldelser, se afsnit 4.2, hvilket også gøre rottebekæmpelsen dyrere. 

I 2016 er promillesatsen fastsat 0,00452 promille hvilket giver et beløb på ca. 
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2.400.000 kr. Til sammenligning var satsen 0,0017 promille i 2015. Det er endnu 
uvist om satsen stiger igen i 2017, hvilket blandt andet afhænger af antal 
anmeldelser. 

Af det beløb der indgår til rottebekæmpelse i 2016 går ca. 2/3 dele til kontrakten 
med Anticimex, mens det resterende beløb går til den kommunale administration, 
herunder adgang til RotteWeb, og til at dække underskud fra de foregående år som 
er kommet grundet stigning i antal anmeldelser og at rottebekæmpelsen generelt 
er blevet dyrere. 

Udover det beløb der indgår via gebyropkrævningen har kommunen også selv afsat
ekstra midler til servicering af 130 rottespærrer som er sat op på kloakledninger ind
til en række kommunale bygninger. Rottespærrerne er sat op i henhold til 
rottebekendtgørelsen. Af denne fremgår det, at kommunen som grundejer skal 
opsætte rottespærrer på kloakledninger der fører ind til eksisterende kommunale 
skoler, plejehjem og daginstitutioner de steder hvor det er hensigtsmæssigt og 
teknisk muligt. Der blev derfor indkøbt rottespærre via en særskilt anlægsbevilling 
som blev vedtaget i 2012 og der betales nu ca. 250.000 kr. om året til service på 
rottespærrerne.

 

4. Evaluering af handlingsplan 2013-15
Handlingsplanen for 2013–15 var den første handlingsplan for rottebekæmpelse 
som Gribskov Kommune vedtog. I denne var der sat overordnede mål om 1) at 
nedbringe brugen af gift, 2) at reducere antallet af anmeldelser og 3) at sikre at der
blev ydet en tilfredsstillende service for borgere og erhverv. De overordnede mål 
udmøntede sig i fire målelige succeskriterier:

• Der skal i udbudsmateriale til ny kontrakt for rottebekæmpelse være fastsat 
retningslinier for brug af gift til rottebekæmpelse. 

• Der skal kunne registreres et faldende forbrug af gift til rottebekæmpelse i 
kommunen fra 2012 – 2015. Giftforbruget registreres hvert år i forbindelse 
med den årlige indberetning til Naturstyrelsen.  

• Antallet af anmeldelser skal reduceres med 10 % fra 2012 – 2015. Antallet 
af anmeldelser registreres hvert år i forbindelse med den årlige indberetning
til Naturstyrelsen.  

• Der skal være klare retningslinier for rottebekæmpelsen, herunder 
serviceniveau, i Gribskov Kommune via kontrakt med rottebekæmper. 
Retningslinier og øvrig information om rottebekæmpelse skal fremgå tydelig 
på kommunens hjemmeside til borgere og erhverv, således at de ved hvad 
de kan forvente af den kommunale rottebekæmpelse. Hjemmesiden tjekkes 
igennem hvert år i forbindelse med den årlige indberetning til 
Naturstyrelsen. 

I det følgende er en gennemgang af om målene og succeskriterierne er nået. 

4.1 Brug af gift

I forbindelse med udbud af rottebekæmpelsen blev det skrevet ind i udbuddet, at 
bekæmpelse så vidt muligt skal ske uden brug af gift. I forhold til målsætningen om
at reducere giftforbruget, så kan det ses på tallene fra 2012–13, at der har været 
en mindre stigning i giftforbrug. Derimod har giftforbruget ligget nogenlunde stabilt
fra 2013–15. 

Det er som nævnt et krav i Resistensstrategien, at det svageste aktivstof skal 
benyttes først hvilket kan medføre, at mængden af gift kan stige, fordi der skal 
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bruges en større mængde gift før det virker på rotterne. Mængden af gift kan 
således godt stige, selvom der udføres en forsvarlig rottebekæmpelse i forhold til 
brug af gift. Giftforbruget er dog også afhængigt af antallet af anmeldelser og dette
har jf. nedenstående afsnit været højere de sidste par år. Selvom der således ikke 
har været en reduktion i giftforbrug, så vurderes det positivt, at brugen af gift ikke 
er steget de sidste par år eftersom antallet af anmeldelser er steget.

I forbindelse med selve rottebekæmpelsen skal rottebekæmperen fremover 
selvfølgelig stadig have fokus på, hvorvidt rotterne kan bekæmpes uden brug af 
gift, men også særligt have fokus på den forebyggende indsats så rotterne ikke 
kommer igen. Dette vil være med til at reducere brugen af gift. Derudover vil der 
særligt blive sat fokus på om resistensstrategien følges, både af kommunens 
rottebekæmper, men også i de private sikringsordninger i kommunen. 

4.2 Antal anmeldelser

I nedenstående skema ses antal anmeldelser i Gribskov Kommune fra 2012–15. 

År Antal anmeldelser

2012 1.468

2013 1.676

2014 1.631

2015 1.563

Generelt ses der en mindre stigning i antal anmeldelser. I forhold til målsætningen 
om at reducere antallet af anmeldelser med 10 %, så er dette således ikke nået. 
Der er dog flere forskellige forhold der kan være årsag til stigning og udsving i antal
anmeldelser. Det er blandt andet faktorer såsom dårligt vedligeholdt kloakker og 
klimaforandringer, herunder milde vintre og oversvømmelse af kloakker, hvor 
rotterne trænges op i stik og ledninger. Derudover har studier vist, at 
rottebestanden har en naturlig cyklisk svingning i bestanden og at der efter en vis 
årrække med relativt konstant fald i bestanden, pludselig sker en eksplosiv vækst, 
hvorefter den falder igen. Der tales om en ”10 års cyklus”3. 2008 bliver betragtet 
som et såkaldt rotteår i Danmark med et rekord højt antal anmeldelser, men 
selvom antallet er faldet siden, ses der generelt en tendens til at antallet af 
anmeldelser er steget gennem årene4. 

Ved større anlægsarbejder og kloakarbejder i kommunen ses der også ofte en 
stigning i anmeldelser i nærområdet fordi rotterne slipper ud af kloakken. Der er 
således en lang række forhold der kan have betydning for antallet af anmeldelser. 
Selvom antal anmeldelser derfor ikke er reduceret, er det dog stadig et overordnet 
mål for kommunen at reducere antallet af anmeldelser, det vil sige at sørge for at 
rotterne ikke kommer ud af kloakken. 

4.3 Service for borgere og erhverv

Der er i kontrakten med Anticimex fastsat konkrete retningslinier for hvor længe 
der må gå fra modtagelse af anmeldelsen til første besøg på ejendommen, se afsnit
8.2. Det er kommunens vurdering, at Anticimex overordnet yder en god service for 
borgere og erhverv. Kommunen har således kun modtaget ganske få henvendelser 

3 Meddelelse fra By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse, Nr. 28 – Juni 2008 
4 Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse, Nr.33 - marts 2012 
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vedr. utilfredshed med den udførte rottebekæmpelse. Nogle sager er mere 
komplicerede end andre, hvilket kan medføre, at de trækker ud. Det er dog 
kommunens vurdering, at det ofte skyldes andre omstændigheder end den 
bekæmpelse som Anticimex udfører. Det er dog vigtigt at have fokus på, hvordan 
disse sager kan løses bedst muligt. 

Kommunen har oplysning på hjemmesiden hvoraf det fremgår hvad borgeren kan 
forvente når der anmeldes rotter, herunder serviceniveau mv. 

Det vurderes, at der overordnet ydes en tilfredsstillende service for borgere og 
erhverv, men der vil fortsat være fokus på hvordan dette kan gøres endnu bedre. 

5. Overordnede mål for rottebekæmpelsen for 
2016-18

I Gribskov Kommune er der på baggrund af ovenstående fastsat følgende 
overordnede mål for rottebekæmpelsen for perioden 2016 - 18:

• At foretage en effektiv rottebekæmpelse der på lang sigt medfører at 
antallet af anmeldelser reduceres. 

• At yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv.

• At rottebekæmpelse udføres i overensstemmelse med resistensstrategien og
at der udføres giftfri bekæmpelse hvor det er muligt. 

6. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet 
følgende succeskriterier:

• Ved anmeldelser af rotter har rottebekæmperen været på besøg inden for 
den fastsatte frist (fristerne fremgår af afsnit 8.2) medmindre, anmelderen 
ikke har kunne være til stede så det ikke har været muligt for 
rottebekæmperen at aftale besøg inden for den fastsatte frist. 

• Ved anmeldelser, hvor der var rotter, har der været igangsat bekæmpelse 
ved første besøg og igangsat udredning af årsagen til rotteforekomst. 
Opfølgning har været foretaget indtil ejendommen var rottefri.

• Ved anmeldelser hvor der var rotter har ejer udført den nødvendige 
rottesikring af ejendommen og ejer har, hvor det har været relevant, 
modtaget vejledning om forebyggende indsats således, at gentagne 
henvendelser fra samme ejendom er blevet minimeret. Kommunen har 
foretaget myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke frivilligt har foretaget
den nødvendige rottesikring. 

• Ved rottebekæmpelse har rottebekæmperen fulgt resistensstrategien.

• Borgerne er oplyst om rottebekæmpelse via kommunens hjemmeside, 
herunder hvordan der anmeldes, serviceniveau og egne forpligtigelser.  
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7. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af 
beskrevne mål  

Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet 
følgende tiltag som skal sikre at kommunen når målene:

• I kommunens selvbetjeningsløsning – rotteweb – registreres 
anmeldelsesdato, besøgsdato, opfølgende besøg, årsag til rotteforekomst 
mv. Der skal løbende foretages stikprøver af konkrete anmeldelser for at 
følge op på de fastsatte mål og succeskriterier og der vil i planperioden blive
udarbejdet en kort beskrivelse af hvordan og hvornår stikprøver udtages. 
Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de fastsatte succeskriterier og 
rottebekæmpelsen drøftes sagerne med kommunens rottebekæmper. 

• Løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring den daglige 
bekæmpelse og om eventuelle problemsager så de løses hurtigst muligt. 
Løbende afstemning af hvordan rottebekæmpelsen udføres.  

• Information på hjemmesiden tjekkes løbende og opdateres hvis relevant. 

• Ved områder med særlig mange rotteproblemer tages kontakt til GribVand 
A/S med henblik på drøftelse af eventuel fælles indsats, hvor Gribskov 
Kommune kan sætte ind med tilsyn, bekæmpelse og håndhævelse og 
GribVand A/S kan bekæmpe i de offentlige kloakker. 

• Ved nyt udbud af rottebekæmpelse skal der foretages evaluering af 
rottebekæmpelsen, herunder om serviceniveau skal ændres. 

• Hurtig myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke udfører den nødvendige 
rottesikring. 

Udover ovenstående overordnede tiltag er der fastsat tiltag under tre af de særlige 
indsatsområder som er beskrevet i afsnit 8, nemlig indsatsområde 8.1, 8.2 og 8.9. 

8. Særlige indsatsområder
I det følgende er der en beskrivelse af særlige indsatsområder vedrørende 
forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. afsnit 1. Udover de indsatsområder der er
nævnt i afsnit 1 (og som fremgår af rottebekendtgørelsen) er der tilføjet et ekstra 
område, nemlig sikringsordninger.

8.1 Ejendomme i landzone

Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone skal i henhold
til rottebekendtgørelsen undersøges for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes
nogen hjemme, afleverer rottebekæmperen en skriftlig meddelelse med opfordring 
til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. 

De undersøgte ejendomme bliver efter besøget inddelt i to kategorier:
1) ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes 
nogen hjemme.
2) ejendomme, hvor der er forekomst af rotter.

Ejendomme som bliver placeret i kategori 1 får herefter tilsynsbesøg hvert 2. år og 
bliver markeret som grønne ejendomme. 
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Ejendomme som placeres i kategori 2 bliver markeret som røde ejendomme og der 
igangsættes rottebekæmpelse og foreslået forebyggende tiltag hvis relevant. 
Derefter bliver der foretaget tilsynsbesøg efter 6. måneder. Hvis der ved besøget 
ikke findes forekomst af rotter markeres ejendommen som gul og hvis der efter tre 
på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere registreres forekomst af rotter, 
bliver ejendommen flyttet til kategori 1 og markeret som grøn.

Tilsynsbesøgene køres primært to gange om året – forår og efterår. I den 
forbindelse annoncerer kommunen i UgePosten for at gøre opmærksom på, at der 
køres tilsyn og at alle i øvrigt er forpligtiget til at anmelde rotter. 

Særligt tiltag: Dispensation i landzone 
Det er muligt at søge om dispensation fra forpligtelsen til at undersøge alle 
ejendomme i landzone, jf. rottebekendtgørelsens § 33, stk. 2. Dispensationen gives
af Naturstyrelsen og vil hovedsagelig kunne gives for større sammenhængende 
parcelhusområder i landzone samt for mindre øer, hvor der ikke er konstateret 
rotter i en længere årrække. Gribskov Kommune har ikke tidligere haft områder 
med fritagelse. Der vil i planperioden blive set nærmere på, om der er nogle 
områder i kommunen som lever op til kriterierne for dispensation. I givet fald vil 
det blive vurderet om der skal søges om dispensation for disse områder, således at 
indsatsen mod rotter målrettes de ejendomme der har problemer med rotter. 

8.2 Ejendomme i byzone, sommerhusområde og kolonihaver

I byzoner, sommerhusområder og kolonihaver foretages bekæmpelsen efter 
anmeldelse.

Hvis der er anmeldt eller konstateret rotter indendørs i beboelse, 
fødevarevirksomheder og lignende, skal bekæmpelse ske uden unødigt ophold, 
senest næste hverdag. Hvis rotterne er udendørs, skal bekæmperen iværksætte 
bekæmpelse på adressen indenfor 5 dage.

Der vil i planperioden i høj grad være fokus på at sikre, at der i forbindelse med 
rottebekæmpelse udføres en forebyggende indsats, at fristerne for besøg 
overholdes og at grundejere sørger for at rottesikre deres ejendom, se afsnit 7.

Særligt tiltag: analyse af årsager til rotteproblemer

I planperioden vil der derudover blive set nærmere på anmeldelserne af rotter for 
at kunne identificere hvad de primære årsager til rotter er, det kunne eksempelvis 
være kloakbrud eller hønsehold. I givet fald skal der ses nærmere på om der 
eventuelt skal igangsættes særlige kampagner målrettet de problemtyper. Samtidig
vil det blive undersøgt om der er områder i kommunen der er særlig ramt af rotter 
og om der i så fald skal igangsættes særlig rottebekæmpelse i disse områder. 

8.3 Fødevarevirksomheder

Bekæmpelse af rotter i fødevarevirksomheder foretages efter anmeldelse. Jf. afsnit 
8.2 er fristerne for besøg senest næste hverdag for rotter indendørs og senest 5 
dage for rotter udendørs. 

I fødevarevirksomheder foretages der derudover eftersyn for rotter samtidig med 
Fødevarestyrelsens normale kontrol af virksomheden. Fødevarestyrelsens 
tilsynsforpligtelse gælder både fødevarevirksomheder i byzone og landzone. 

Kommunen har pligt til at underrette Fødevarestyrelsen om forekomst af rotter på 
fødevarevirksomheder og Fødevarestyrelsen er ligeledes forpligtiget til at underrette
kommunen. 
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8.4 Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af 
kloakblokke og rottespærre)

Rottebekæmpelse i de offentlige kloakker foretages som nævnt af GribVand A/S. 
GribVand A/S foretager ikke systematisk rottebekæmpelse, men igangsætter 
rottebekæmpelse i områder der er særligt plaget af rotter. Dette gøres blandt andet
med elektroniske rottefælder fra WiseCon.  

Derudover bliver der løbende repareret efter rotter i kloakken. GribVand A/S har 
ikke tidligere registreret om en skade på kloakken skyldes rotter eller nedslidning, 
men de arbejder på i løbet af 2016 at begynde at registrere om det skyldes rotter 
eller nedslidning når der foretages akut reparationer. 

Ansvaret for de private stikledninger ligger hos grundejer. Ved brud på en 
stikledning er det således grundejers ansvar at få det repareret. Hvis ejer ikke 
frivilligt igangsætter de nødvendige undersøgelser og reparationer så har 
kommunen mulighed for at påbyde grundejer at gøre dette, samt i sidste ende at 
lade det udføre for grundejers egen regning. Som det fremgår af succeskriterierne 
så er der netop fokus på, at der sættes hurtigt ind ved de ejendomme hvor ejer 
ikke frivilligt igangsætter rottesikring af stikledningen. 

Jf. afsnit 8.3 vil der i planperioden blive set nærmere på, om der er nogen områder 
i kommunen der er særlig ramt af rotter og om der i givet fald skal foretages særlig
rottebekæmpelse i disse områder. Her vil kommune selvfølgelig inddrage GribVand 
for eventuelt at igangsætte en fælles indsats. 

Rottespærre 

Der er i rottebekendtgørelsen fastsat krav om, at kommunen som grundejer, hvor 
det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, skal opsætte rottespærrer på 
kloakledninger der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og 
daginstitutioner, jf. afsnit 3. Som det fremgår er der indkøbt 130 rottespærrer til 
kommunen. Der er således opsat rottespærrer i skel ind til alle skoler, plejehjem og 
daginstitutioner. De rottespærrer der er sat i skel er stationære og flyttes ikke. 
Udover de stationære rottespærrer i skelbrønde ved bygningerne er der dog også 
en del af de 130 rottespærre der fungerer som mobile spærrer. De nedsættes lokalt
i brønde inden for ejendommens kloaksystem ved de bygninger hvor der 
observeres rotter og de kan så flyttes når der ikke længere er rotter. Med i 
servicekontrakten indgår, at leverandøren hvert kvartal skal udarbejde en rapport 
med oplysninger om, hvor mange rotter der har været fanget pr. fælde, både for de
stationære og de mobile fælder.   

Udover de 130 fælder som bruges som rottespærre ved de kommunale bygninger 
er der også indkøbt 20 rottespærre som kan bruges ved bekæmpelse i private 
stikledninger. De kan således sættes ned steder hvor der er behov for en større 
indsats og kan flyttes når der ikke længere er et behov. 

8.5 Havnearealer

Der er to havne i Gribskov Kommune; Ramløse Havn og Gilleleje Havn. Ramløse 
Havn er en mindre lystbådehavn ved Arresø, mens Gilleleje Havn er sjællands 
største fiskerihavn og samtidig har plads til lystbåde. 

Rottebekæmpelse på havnearealerne foretages efter anmeldelse og der er ikke 
planlagt en særlig indsats i disse områder. Såfremt der i planperioden noteres et 
større problem med rotter på havearealerne vil der blive set nærmere på om der 
skal igangsættes en særlig indsats. 
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8.6 Kommunale genbrugsstationer

Gribskov Kommune har to kommunale genbrugsstationer – Højelt og Skærød. 

Rottebekæmpelse på genbrugsstationerne foretages efter anmeldelse og der er ikke
planlagt en særlig indsats på genbrugsstationerne. Såfremt der i planperioden 
noteres et større problem med rotter på genbrugsstationerne vil der blive set 
nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats. 

8.7 Lossepladser og deponier

Der findes ét deponi i Gribskov Kommune. Det er dog dækket over med jord og det 
er derfor ikke forbundet med nogen særlig risiko i forhold til rottetilhold. 

8.8 Vildtfodringspladser

Gribskov Kommune har ikke overblik over, hvor mange vildtfodringspladser der 
findes på/i private og offentlige arealer/skove. Rottebekæmpelse foretages efter 
anmeldelse og der er ikke planlagt en særlig indsats på dette område. Såfremt der i
planperioden noteres et større problem med rotter på vildtfodringspladser vil der 
blive set nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats. 

8.9 Sikringsordninger

En sikringsordning er ifølge rottebekendtgørelsen ”en aftale mellem en autoriseret 
person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der 
eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende”. Når der er 
tegnet en sikringsordning på ejendommen er den autoriserede person (virksomhed)
forpligtiget til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter på ejendommen. Det vil 
sige, at kommunen ikke skal foretage rottebekæmpelse på ejendomme der har en 
sikringsordning.

Særligt tiltag: Kontrol af sikringsordninger

Ved indgåelse af sikringsordninger er det vigtigt, at der netop foretages den 
lovpligtige bygningsgennemgang og at der udføres rottebekæmpelse i henhold til 
rottebekendtgørelsen og vejledningen, herunder resistensstrategien. Der vil derfor i
planperioden blive set nærmere på, om der er behov for en nærmere gennemgang 
af de sikringsordninger der er i kommunen og hvordan der føres rottebekæmpelse 
på de pågældende ejendomme. Herunder eventuel rekvirering af 
bygningsgennemgange og kontrol af om resistensstrategien følges. 
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