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Klager over fluer

24. november 2014

Slagelse Kommune er pålagt at udføre 2 tilsynskampagner årligt jf. Bekendtgørelse om Miljøtilsyn kapitel 2 § 6. I 2014 omhandler den ene tilsynskampagne flueklager.
Baggrunden for kampagnen er, at Slagelse Kommune årligt modtager henvendelser og klager over fluegener fra naboer til bl.a. minkavlere og slamoplag. Medarbejdere fra Teknik og
Miljø ønskede derfor at øge deres eget kendskab til fluer (arter, livscyklus, rækkevidde og
bekæmpelse) for på den måde at øge virksomheder og landbrugs fokus på forebyggelse af
fluegener og mindske naboers problemer med fluer.
Kampagnen gik ud på at medarbejderne deltog i et endags kursus med en flueekspert og
derefter besøgte en minkejendom og et slamoplag, for at se teorien i praksis. På kurset lærte medarbejderne at kende de forskellige fluearter og at se forskel på fluernes larver, og på
de efterfølgende besøg på virksomheder kunne fluer og larver findes og identificeres.
Efter kurset har de tilsynsførende opnået en metode til bestemmelse af flueproblemer hos
naboer. Det er blevet nemmere for den enkelte tilsynsførende at vurdere, om der er hold i
eventuelle klager over fluer. Derudover har medarbejderne opnået en større viden om fluernes livscyklus og bekæmpelse, hvilket betyder, at de bedre kan give landmanden / virksomhedsejeren gode råd om dette. Medarbejderne har således opnået en fælles forståelse for
flueproblemer og en større sikkerhed i bedømmelse af, om fluer er et problem i hvert enkelt
tilfælde. Dette giver samtidig en mere ensartet sagsbehandling af flueklager.
Ved flueklager udleveres nu en eller flere limplader til klageren, som afhentes igen 48 timer
senere. Ved at artsbestemme de fangede fluer, kan den tilsynsførende afgøre, hvor fluerne
kommer fra og hvilken metode, der skal benyttes til bekæmpelse.
Om kurset har medført færre klager vides først, når fluerne igen begynder at sværme, men
nu er medarbejderne klædt på til at behandle klagerne og give landmænd/virksomhedsejere
gode råd om forebyggelse og bekæmpelse af fluer.
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Tilsynskampagnen

Baggrund

Kampagnemål

Baggrunden for kampagnen er, at der hvert år i indkommer en eller flere
flueklager fra naboer til minkfarme og slamoplag. Klagerne kommer typisk
i sommerperioden, når der er perioder med gunstige vejrforhold.
De indkomne klager behandles via klagevagtsordningen og derved af den
medarbejder, der har vagten. Det er således flere i teamet, der tager sig
af denne sagstype.




Timing

At øge virksomhedens fokus på forebyggelse, særligt på minkfarme
og slam- og affaldsoplag.
At øge teamets kendskab og viden om fluer, for at kunne yde effektiv sagsbehandling.
At mindske risikoen for at borgerens hjem og have invaderes af
fluer.

Teamet gennemfører kursus primo 2014, baseret på at øge kendskabet til
fluer, forebyggelse af opformering og bekæmpelsesmetoder.
I sommerperioden gennemføres kampagnetilsyn på minkfarme og slamoplag.
Det undersøges om kampagnen kan drage nytte af andre aktiviteter, der
berører emnet, udført i perioden af andre myndigheder, interesseorganisationer mv.

Væsentlige
Interessenter

Minkavlere
Virksomheder med oplag af slam og andet affald.
Borgere
Miljøteamet

Kampagnens
aktiviteter og
resultater

Kurset blev gennemført d. 26. juni 2014.
Udførelse af 13 kampagnetilsyn.
Udvikling af metode til at vurdere genens omfang hos klager og på virksomheden.

Tidsforbrug

Projektplanlægning: 3 dage x 1 pers.
Kampagnen: 1 dags kursus x 6 pers. 6 dages tilsyn x 6 pers.
Evaluering og offentliggørelse: 2 dage x 1 pers.

Økonomi

Medarbejdernes arbejdstid samt en gave til underviseren.
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Evaluering
Målene med tilsynskampagnen


Øge gruppens kendskab og viden om fluer, for at kunne yde effektiv sagsbehandling



Øge virksomhedens fokus på forebyggelse - på 8 minkfarme og 5 slamoplag



Mindske risikoen for at borgerens hjem og have invaderes af fluer

Efter kurset er medarbejdernes viden om fluer blevet styrket. Dette har medført en mere
effektiv og ensartet sagsbehandling, selv om flueklager behandles af flere medarbejdere.
Det er blevet lettere for medarbejderne at afgøre, om der er hold i den enkelte klage, og
hvor fluerne kommer fra, hvilket også gør det lettere at forebygge flueproblemerne på virksomheder og landbrug. Medarbejderne kan således forebygge problemerne ved at give
landmænd og virksomheder gode råd om forebyggelse og bekæmpelse af fluer, så naboer
ikke generes af fluer, og så klagerne over fluerne mindskes.

