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Høring over udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019
j. nr. MST-421-00041
De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget den ovenfor nævnte vejledning i
høring. Der er tale om en meget struktureret og læservenlig vejledning med gode illustrationer i form af billeder. DSK har i vores gennemgang af forslaget fokuseret på den del af vejledningen, der vedrører fødevarevirksomheder.
Hovedparten af DSK´s medlemmer har en samarbejdsaftale vedr. forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr med et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma. Af aftalen vil det typisk fremgå, at virksomheden fx besøges x gange årligt med det formål at forebygge skadedyr i virksomheden, samt at virksomheden ved mistanke om skadedyr kan kontakte firmaet 24/7, som
”straks” herefter besigtiger virksomheden.
Hvis der skulle opstå den situation, hvor en kommune skulle vælge at stå for bekæmpelsen
af rotter i fødevarevirksomheder, kan dette skabe forvirring i praksis:
-

Virksomheden er nødt til at skelne imellem de forskellige typer af skadedyr, som betyder, at kommunen tager sig af rottebekæmpelsen, og butikken er nødt til at have
aftale med privat firma vedr. forebyggelsesindsats helt generelt samt vedr. bekæmpelse af andre skadedyr end rotter, eksempelvis mus.

-

I bekendtgørelsen angives (§7), at kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøger anmeldelsen og iværksætter bekæmpelse efter gældende regler. Dette
gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal
kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse. Når vi læser den uddybende
tekst i vejledningen, angives, at ”uden ugrundet ophold” er, når det er praktisk muligt, eller sagt på en anden måde, at det typisk vil være samme arbejdsdag eller dagen efter. I tilfælde af skadedyr i en fødevarevirksomhed kan det være nødvendigt at
lukke virksomheden eller dele af virksomheden i en periode. Der er ingen tvivl om, at
dette er en meget indgribende handling for en virksomhed. Det betyder tabt omsætning og dårlig omtale. Derfor er det vigtigt, hvis der konstateres skadedyr i en butik,
at skadedyrsbekæmpelsesfirmaet kan komme straks. Dette fremgår som nævnt oftest
af aftalen mellem skadedyrsbekæmpelsesfirmaet og fødevarevirksomheden. I tilfælde
af kommunal bekæmpelse bør fødevarevirksomheden ikke være dårligere stillet.
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I afsnit 6.11 Tilsynspligtige ejendomme nævnes bl.a., at som udgangspunkt er registrerede
fødevarevirksomheder ikke omfattet af begrebet tilsynspligtige ejendomme. Vi foreslår, at
der tilføjes ”autoriserede” også, så det angives ”autoriserede og registrerede” eller blot ”fødevarevirksomheder”.
Giver vores høringssvar anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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