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Status i Ikast-Brande Kommune

På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande 
Kommune. 

I Ikast-Brande Kommune er det efter gældende regler tilladt at foretage privat bekæmpelse af rotter 
inden for hele kommunens geografiske område.

Der er ikke specielle områder i Ikast-Brande Kommune, hvor der er problemer med rotter. Der er dog 
steder, hvor der er udviklet resistens over for nogle af bekæmpelsesmidlerne.

Lovgrundlag

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 
(herefter kaldet Rottebekendtgørelsen) er Ikast-Brande Kommune forpligtet til at foretage en effektiv 
rottebekæmpelse.

Det betyder, at rotterne skal udryddes helt eller, at der skal opnås et – efter sagkyndigt skøn – 
tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden i Ikast-Brande Kommune.

Blandt andet for at synliggøre bestræbelserne på at bekæmpe rotter skal Ikast-Brande Kommune have 
nærværende handlingsplan, som skal revideres minimum hvert tredje år.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune

Målet med rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune er at nedbringe antallet af rotter i kommunen 
gennem en effektiv og målrettet indsats i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
lovgivning med fokus på både forebyggelse og bekæmpelse.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

Opkrævet i 2018: 1.618.800 kr.  
Opkrævning pr. ejendom i 2018: Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi: 5,00 kr.
Opkrævning pr. ejendom i 2019: Pr. 100.000 kr. ejendomsværdi:  6,80 kr.

Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen pr. år: 2.200.000 kr. – deraf tildelte ressourcer i 
administrationen til myndighedsbehandling m.v.: Cirka ½ årsværk.  

Det bemærkes, at Byrådet i juni 2018 besluttede, at gebyret skulle hæves på baggrund af forventninger 
om et øget ressourcebehov – afledt af ændringer i Rottebekendtgørelsen.

Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

 Færre anmeldelser 
 Færre besøg pr. rotteanmeldelse 
 Færre genanmeldelser på samme ejendom.
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Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål 
 Højt serviceniveau samt internt samarbejde

o Samarbejde med Ikast-Brande Spildevand A/S om rottebekæmpelse – herunder via hurtig 
udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer og hurtig opfølgning på udbedringerne.

o Kvartalsvise – eller efter behov hyppigere – møder med Entreprenørafdelingen, Ikast-Brande 
Kommune, for at have en løbende dialog med rottebekæmperne.

o Opsætning af pinde/stolper ved genbrugspladserne, rastepladser og lignende, så rotternes 
naturlige fjender (rovfugle) har et naturligt tilholdssted og derved bedre muligheder for at jage 
rotter.

o Kortlægning af mulige indsatsområder fremadrettet. 
o Tilsyn med kommunens egne rottebekæmpere. Dette gøres ved deltagelse på minimum 10 

tilsyn ved ordinære rotteanmeldelser/opfølgende tilsyn samt deltagelse i minimum 10 
kampagnetilsyn i tidsrummet 1. oktober – 28/29. februar.

 Nyt rottestyringsprogram DriftWeb 
o DriftWeb implementeres og giver bedre muligheder for integration til kort og statistik. 
o DriftWeb tillader analyse og opfølgning på status i rottesager.
o Der foretages analyse og statisk på antal anmeldelser og antal besøg pr. ejendom minimum 

hvert kvartal.
o Analyseresultater deles med Entreprenørafdelingen, Ikast-Brande Kommune.

 Målrettet information og generel formidling ud til borgerne

o Information på hjemmesiden om forebyggelse af rotter.
o Udarbejdelse af informationsmateriale, som kan printes og uddeles. 
o Rottefilm: I 2017 fik Ikast-Brande Kommune i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet 

animationsfilm, der på en enkel og humoristisk måde giver råd og vejledning om 
rotteforebyggelse. Fremadrettet vil disse film blive brugt i nye informationskampagner og i øvrigt 
informationsmateriale. 

Filmene handler om disse temaer:
o Rottesikring og rottebekæmpelse.
o Bekæmpelse af rotter på landet.
o Undgå rotter ved fuglefodring.
o Undgå rotter ved hønsehuset.
o Undgå rotter via kloakken.
o Undgå rotter i kompostbeholderen.
o Genkend rottens ekskrementer.
o Undgå rotter på din grund.

Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse 

Der foretages ikke systematisk bekæmpelse af kloakrotter ved anvendelse af kloakblokke. I forbindelse 
med kloakrenoveringer nedsættes fælder for at fjerne flest mulige rotter, inden arbejdet igangsættes. 
Ligeledes anvendes fælderne i kloakkerne ved anmeldelser af rotter, der stammer fra kloaksystemet. Der 
er opsat rottespærrere ved en del af kommunens ejendomme.
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Privat rottebekæmpelse

Ikast-Brande Kommune tillader privat rottebekæmpelse – herunder bekæmpelse på egen 
erhvervsejendom for såkaldt R2-autoriserede personer. Privat bekæmpelse er ikke geografisk begrænset 
eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder. 

Efter indgåelse af kontrakter om privat rottebekæmpelse (med R1-autoriserede personer) ønsker Ikast-
Brande Kommune generelt tilsendt en kopi af bygningsgennemgangsrapporten. 

Der følges op på privat bekæmpelse, foretaget af R2-autoriserede personer, 30 dage efter, at den er 
igangsat.  

Særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter

• Tilsynspligtige ejendomme
Der foretages stikprøvekontroller i forbindelse med de ordinære tilsyn, der skal gennemføres 1 gang 
om året, på de tilsynspligtige ejendomme. Der foretages minimum 10 kontroller årligt med 
henholdsvis den ordinære rottebekæmpelse og tilfælde, hvor der er anmeldt rotter.

• Andre end tilsynspligtige ejendomme
I planperioden ventes Ikast-Brande Kommunes forskrift om hønsehold i boligområder revideret, så 
der kommer til at indgå retningslinjer, som kan medvirke til rottesikring af de pågældende 
ejendomme.

• Fødevarevirksomheder
Ved miljøtilsyn på fødevarevirksomheder er rottebekæmpelse et tema, som berøres, men 
undersøgelse for rotter foretages af Fødevarestyrelsen i forbindelse med styrelsens kontrol efter 
fødevarelovgivningen.

• Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer
Se ovenfor under ”Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse”.

• Havnearealer
Ikke relevant.

• Kommunale genbrugspladser
Der er ikke konstateret problemer med rotter på Ikast-Brande Kommunes fire genbrugspladser, hvorfor 
der ikke rettes en særlig indsats mod disse. Der påtænkes opsat stolper eller lignende, så rotternes 
naturlige fjender (rovfugle) har et naturligt tilholdssted og derved får bedre muligheder for at jage 
rotter i området.

• Deponeringsanlæg
Ikke relevant.

• Vildtfodringspladser
Via dialog med de lokale jagtforeninger rettes fokus på området, så utilsigtet fodring af rotter i videst 
muligt omfang kan undgås.


