
København 8. juli 2016 
Kære rottebekæmper 

Der har været en del tvivl om, hvordan fremtiden ser ud for bekæmpelse af rotter og mus i de såkaldte 

sikringsordninger. Det har især i landbruget skabt bekymring for, om der fremover kan laves effektive 

sikringsordninger, der er til at betale for den enkelte landmand.  

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen og Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer vil med 

dette brev gøre det klart, hvilke regler der gælder for rottebekæmpelse og sikringsordninger.  

Prisen for en sikringsordning er naturligvis op til den enkelte autoriserede bekæmper, men vi kan sige helt 

klart: 

Der er ikke kommet nye regler om rottebekæmpelse og sikringsordninger, og der kan stadig laves 

sikringsordninger, der effektivt bekæmper rotter og mus.  

De gældende vilkår for sikringsordninger uddyber vi i de følgende afsnit.  

Slut med permanent udlægning af rottegift 

På baggrund af en række undersøgelser der viser at antikoagulanter (rottegift) findes meget udbredt i små 

rovpattedyr, ugler og rovfugle, har Miljøstyrelsen gennem de senere år fundet det nødvendigt at skærpe 

godkendelserne af rottegift mht. hvordan rottegiften må anvendes, for at begrænse den sekundære 

forgiftning som rottegiften giver anledning til. Siden 2011 er der derfor ved nye godkendelser af rotte- og 

musegifte med antikoagulanter indført en række skærpede krav til deres anvendelse, herunder et vilkår om 

at midlerne ikke må bruges til permanent bekæmpelse, altså forebyggende udlægning, andre steder end i 

kloakker. 

Godkendte rotte- og musegifte kan stadig anvendes til bekæmpelse af rotter og mus, men må først tages i 

brug, når der er konstateret rotter og/eller mus på ejendommen. 

Per 11. juli 2016 må produktet Notrac Rotteblok (en rottegift baseret på antikoagulanten bromadiolon) ikke 

længere anvendes eller besiddes. Notrac Rotteblok var den sidste rottegift, der havde en godkendelse der 

tillod, at midlet kunne udlægges forebyggende. Samme produkt, nu under navnet Notrac Blox, er stadig 

godkendt, men på nye vilkår.  

Det er således efter den 11. juli 2016 slut med at udlægge rottegift forebyggende. Det samme gælder for 

musebekæmpelsesmidler baseret på antikoagulanter. 

I øvrigt sker der ingen ændringer i reglerne for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

Anvendelse af gift i bekæmpelsen af rotter og mus  

Vilkårene for brugen af de enkelte giftprodukter fremgår af produktets etikette - herunder, hvem der må 

anvende giften, og hvor og hvordan den må anvendes. Etikettens anvisninger skal altid følges. 

Det er kun tilladt for autoriserede skadedyrsbekæmpere at købe, besidde og anvende antikoagulante 

giftstoffer.  

Når der konstateres rotter på en ejendom, skal det anmeldes til kommunen og der skal indledes en 

bekæmpelse af rotterne. I en bekæmpelsessituation må der fortsat anvendes rottegifte, der er baseret på 



antikoagulanter.  Dog bør bekæmpelse med gift ikke være en automatreaktion – man bør altid overveje om 

giftfri metoder kan anvendes med et lige så godt resultat. 

Generelt om sikringsordninger mod rotter 

Ifølge Rottebekendtgørelsen skal alle grundejere rottesikre og renholde deres ejendomme herunder 

brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.  

I dansk lovgivning findes der ikke noget krav om, at der skal etableres sikringsordninger, idet det er 

kommunernes opgave at sikre en effektiv rottebekæmpelse. 

Lovgivningen tillader dog, at der kan indgås en aftale om en sikringsordning mellem en virksomhed/borger 

og en autoriseret rottebekæmper. Det er dog en forudsætning at der ikke er rotter på ejendommen når 

aftalen indgås. Ved indgåelse af aftalen overtager bekæmpelsesfirmaet kommunens forpligtigelse til at 

gennemføre en effektiv bekæmpelse, hvis der konstateres rotter på ejendommen. 

Det centrale i en sikringsordning er en bygningsgennemgang, som dokumenterer fejl og mangler, og 

selvfølgelig at fejl og mangler efterfølgende bliver udbedret. Hvad en sikringsordning - ud over 

bygningsgennemgangen - skal omfatte, aftales mellem parterne.  

Fremover må der kun være gift i foderstationerne, når man er i gang med en bekæmpelse. Der er ikke i 

rottebekendtgørelsen fastsat nogen fast frekvens for, hvor tit bekæmperen skal føre tilsyn i forbindelse 

med en bekæmpelse, fordi det nødvendige antal tilsynsbesøg er helt afhængig af den konkrete situation. 

Den professionelle bekæmper, må med baggrund i sin uddannelse og erfaring, foretage en faglig vurdering 

af, hvor mange tilsynsbesøg, der er nødvendige i forbindelse med den aktuelle bekæmpelse. Retningslinjer 

for, hvordan denne vurdering foretages, er beskrevet i Naturstyrelsens vejledning om forebyggelse og 

bekæmpelse af rotter. 

Det helt centrale for sikringsordninger mod rotter er derfor fortsat: 

 At der laves en bygningsgennemgang (som fornys hvert 3. år) 

 At rotter skal forebygges gennem oprydning og rottesikring af bygninger og kloakker. 

 At rotter skal bekæmpes effektivt, når de er der.  

 

Det er der ikke noget nyt i. Pligten til at bekæmpe rotter effektivt har hele tiden været et krav for 

sikringsordninger og der må stadig anvendes godkendt gift i forbindelse med en aktiv bekæmpelse. 

Derfor er der ingen grund til, at der ikke længere skulle kunne etableres effektive sikringsordninger.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

                    

                                                                                                                                          
                                                                                          

  


