Rottebekæmpelse på baggrund af
Naturstyrelsens vejledning

På baggrund af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse
af rotter har Aabenraa Kommune samlet grundejerens
forpligtigelser.
Grundejerens forpligtelse i medfør af bekendtgørelsens § 3 til at sikre og
renholde sin ejendom i byzone omfatter følgende:
1. Ydermure og sokler skal være intakte og uden beskadigelser.
Bindingsværksmure og andre ydermure af mindre end én stens
tykkelse skal overalt være hele og tætte, og de kan kræves sikret
med rottenet (dvs. galvaniseret jerntråd med en tykkelse på ca. 1
mm og med en maskestørrelse på højst 20 mm), skifer-,
eternitplade el.lign. ned til 60 cm under og op til 30 cm over
jorden.
2. Bygningernes tage skal være hele og tætte.
3. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte, og
de skal være af et materiale, som rotter ikke kan trænge igennem.
Gennemføringer til elkabler, rør m.v. i mur og sokkel skal sikres
med galvaniseret trådnet, plade eller med et andet materiale, som
rotter ikke kan trænge igennem.
4. Vinduer skal altid være forsynet med hele glas eller rottenet med
en maskevidde på max. 20 mm.
5. Yderdøre og porte skal afpasses og vedligeholdes således, at de
slutter tæt i karm og dørtrin. I dørtrin og portindkørsler kan det
kræves, at der anbringes en jernskinne nedstøbt i beton. Ligeledes
kan døre, porte og lemme etc. kræves beklædt med jernplade
el.lign. på de nederste 30 cm. Døre og vinduer til ubeboede
kældre og lofter skal holdes lukkede, når lokalerne ikke benyttes.
Yderdøre - herunder bagdøre og kælderdøre - kan endvidere
kræves forsynet med dørlukkere.
6. Huller og revner i gulve, vægge og lofter, samt gårdspladser,
lyskasser el.lign. skal repareres med et materiale svarende til det
oprindelige, eller stoppes med galvaniseret trådnet og udstøbes
med beton.

7. Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og andre dyrestalde
kan kræves rottesikret, som beskrevet under punkterne 1-6.
Foder skal opbevares i rottesikre beholdere. Hønsehuse, dueslag
og andre dyrestalde, der ikke kan rottesikres, som beskrevet
under punkt 1, skal hæves mindst 35 cm over jorden.
8. Bygningers afløbssystemer skal være tætte og deres konstruktion
overholde de gældende bygningsbestemmelser. Afløbsbrønde skal
være forsynet med rottetætte riste eller dæksler, og brud på
afløbsbrønde skal straks repareres. Faldstammeudluftninger, der
ikke er forsynet med vakuumventil, skal forsynes med rottenet.
Under vakuumventiler kan der med fordel anbringes metalnet, der
forhindrer rotterne i at gnave sig ud gennem ventilen. Endvidere
skal tagnedløb og afløb udmunde under rist eller dæksel.
9. Træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad
murværk, skure etc. kan kræves beskåret eller eventuelt helt
fjernet, da rotterne ofte benytter disse vækster til at trænge ind i
bygninger og tagkonstruktioner.
10. Brændestabler, brædder, stolper el.lign. materialer skal klodses op
over jorden og skal ligge frit fra mur, vægge eller hegn. Forfaldne
skure el.lign., som vanskeliggør bekæmpelsen, kan kræves
fjernet.

Har kommunen konstateret fejl og mangler på en ejendom som beskrevet
ovenfor, kan den udstede et forvarsel og et påbud til grundejeren om
forskriftsmæssig rottesikring og renholdelse i henhold til
bekendtgørelsens § § 3 og 11 stk. 1.
Her kan du læse mere om bekæmpelse af rotter:
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/rottebekaempelse/

