Skyldur hjá kommunum í
samband við staðfesting
og týning av rottu

Fyribyrging og
oyðing av rottu

1. Oyggjar, har rotta ikki er
staðfest

Kommunan kann venda sær til
Búnaðarstovuna tlf. 479000 at fáa
útgerð til at eyðmerkja rottuslóðir og
spor eftir tonnum. Vegleiðing og prísir
fáast frá Búnaðarstovuni.

Tann besta rottan er ein deyð rotta

Týning
2. Oyggjar, har illgruni er um
rottu

Kommunan skal beinanvegin venda
sær til Búnaðarstovuna tlf. 479000 at
fáa útgerð til at eyðmerkja rottuslóðir
og spor eftir tonnum, eins og rottueitur. Vegleiðing og prísir fáast frá
Búnaðarstovuni.
3. Oyggjar, har rotta er staðfest

Kommunan skal regluliga leggja rottueitur, sum verður útvegað frá
Búnaðarstovuni tlf. 479000. Vegleiðing fæst frá Búnaðarstovuni.

Kommunur skulu seta álítandi persón at taka sær
av at leggja rottueitur.
Tað er serliga umráðandi at
leggja eitur við havnaløg,
tyrlupallar og aðrar samferðslumiðstøðir, eisini
við handlar,
matstovur,
ruskpláss v.m.
Somuleiðis úti í
náttúruni at
verja djóralív.
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Leiðbeining um

týning av rottu

Fyribyrgja spjaðing

Búnaðarstovuni er álagt at hava eftirlit við, at
rottuoyðing í Føroyum fer fram á rættan hátt.
Ásetingin er gjørd í Kunngerð nr. 20 frá 16. mai
1962 um oyðing av rottu, sum broytt við Kunngerð nr. 61 frá 6. november 1962.

Rotta er staðfest á sjey oyggjum í Føroyum.
Tað er umráðandi, at hon ikki spjaðist og ger
innrás í hinar oyggjarnar.
Samferðslukervið er ein stór avbjóðing, bæði
sjóvegis, loftvegis og eftir byrgingum og brúm og
gjøgnum undirsjóvartunlar. Tí eiga flutningsfør at
hava fellur og eitur umborð.
Rotta kann svimja upp til 400 metrar, men tað er
lítið sannlíkt, at hon svimur av einari oyggj í aðra.

Sambært kunngerðini hava kommunurnar
ábyrgd av, at arbeiðið verður gjørt. Búnaðarstovan hevur gjørt eina tilbúgvingarætlan til
kommunurnar og eina til borgaran at brúka í
samband við staðfesting av og oyðing av rottu.

Hvat ger borgarin,
um hann varnast
rottu?

1.
2.

Boðar kommununi frá beinanvegin

Gevur loyvi til at hús og umráði verða
kannað fyri rottu og eitur lagt út

3.

Hjálpir teimum, sum gera arbeiðið

