Information og nyheder om rottebekæmpelse fra Naturstyrelsen
til kommuner og bekæmpelsesfirmaer
Sæson for tilsyn og orientering af borgerne om rottebekæmpelse
Det er nu igen tid til de kommunale tilsyn for rotter på udvalgte ejendomme, samt annoncering til
kommunens borgere om rotter.
Tilsynspligtige ejendomme skal besøges minimum 1. gang hvert andet år. Tilsynet betyder, at ejeren eller
lejeren af ejendommen skal udspørges om rottetilhold og i bekræftende fald, skal der foretages
rottebekæmpelse og nødvendig forebyggelse på hele ejendommen.
Alle kommuner skal i medfør af rottebekendtgørelsen orientere kommunens borgere to gange årligt om
rotter og kommunens medvirken til forebyggelse og bekæmpelse.
Det er op til kommunen om man vil orientere via digital post og/eller ved annoncering i lokalbladene. Dette
kan evt. suppleres med besked på kommunens hjemmeside/facebookside.

Resistens?
Naturstyrelsen er fra kommuner og bekæmpelsesfirmaer ved flere lejligheder gjort opmærksom på
mistanker om resistens på ejendomme med bekæmpelsesproblemer.
Effektiv bekæmpelse med antikoagulanter kræver, at man ofte (minimum 1 gang om ugen og i starten ofte
flere) tilser ejendommen, vurderer bekæmpelseseffektiviteten og indsamler døende og døde rotter. Med
tilpas hyppige genbesøg vil man ofte allerede efter 2-3 uger kunne få indtryk af, om bekæmpelsen er
effektiv.
På Naturstyrelsens hjemmeside1 er der et tema om resistens, der bl.a. indeholder nedenstående tjekliste.
Hvis der er mistanke, så brug listen.
Når en rottebekæmpelse ikke er succesfuld, så er årsagen ikke nødvendigvis resistens. Ofte er årsagen til fortsat rotte –
og museforekomst en eller flere af følgende:
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At der fra begyndelsen ikke er udført en tilstrækkelig god bekæmpelse. Det vil sige, at der ikke er blevet fulgt op i
bekæmpelsen, indtil der ikke længere er rotte- eller museaktivitet.
At størrelsen og omfanget af rotte- og musebestanden og dens udbredelse ikke er nøje undersøgt før
tilrettelæggelsen af bekæmpelsen.
At der i kraft af fejlbedømmelse af rotte- eller musebestanden udlægges for lidt gift (også selvom udlægningen
foretages af flere omgange).
At der ikke er opsat tilstrækkelig med foderstationer.
At der ikke er taget højde for et bestemt fødevalg.
At et andet produkt, men med samme aktivstof, ville give bedre resultater.
At der ikke fokuseres på alternativer til giften for at få ramme eventuelle ædesky rotter eller mus.
At bekæmperen ikke har gjort sig bekendt med generel rotte- eller museadfærd- og biologi.
At bekæmperen ”plejer at gøre sådan”. Det, der virker et sted, virker ikke nødvendigvis igen.
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/rottebekaempelse/kommuner-og-rottebekaempere/resistens-hos-rotter/

Er mistanken intakt efter gennemgang af listen, bør man ændre strategi, så rotterne bliver effektivt
bekæmpet. Det bør man gøre hurtigt og ikke vente til der er gået flere måneder, da rotterne hurtigt
formerer sig og giver anledning til både større problemer og mere besvær med bekæmpelsen. Læs evt.
mere i vejledningen.2

Nyt fra Miljøstyrelsen
Lige før årsskiftet tog Miljøstyrelsen en ny bekæmpelsesmiddeldatabase3 i brug. Databasen er opdateret på
mange punkter i forhold til den gamle, bl.a. har den søgefunktion, så man kan begrænse visningen til de
produkter, der har særligt interesse. Der er også muligt at variere detaljegraden på informationen om
produkterne.
Miljøstyrelsen oplyser, at afviklingsfristerne (hvor længe man må producere, importere, sælge, besidde og
bruge midlerne efter godkendelsesudløb) endnu ikke kan ses under de specifikke produkter, men at det
forventes at komme senere. Man kan dog regne med, at rottemidler som godkendes med skærpede vilkår
får en udfasningsperiode på godkendelsesdato + 90 dage (Salg, import og produktion af det tidligere
godkendte produkt) og godkendelsesdato + 180 dage (Salg i øvrige led, anvendelse, oplagring og besiddelse
af det tidligere godkendte produkt).
Men ved fornyelser, som gives under samme vilkår som eksisterende godkendelser, gives der en
udfasningsperiode på, godkendelsesdato + 180 dage (Salg, import og produktion af det tidligere godkendte
produkt) og godkendelsesdato + 360 dage. (Salg i øvrige led, anvendelse, oplagring og besiddelse af det
tidligere godkendte produkt).
Miljøstyrelsen oplyser at man udgiver et nyhedsbrev, der bl.a. indeholder nyheder om
bekæmpelsesmiddelområdet mm. Man kan også på hjemmesiden abonnere på opdateringer om nye
godkendelser, dog både pesticider og biocider. På den måde vil man løbende blive opdateret om
bekæmpelsesmidlerne, så man ikke selv skal ind og søge om der er kommet nyt.
Det er Miljøstyrelsen, der godkender antikoagulante rodenticider, med hjemmel i biocidforordningen og
bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.
Miljøstyrelsen har siden 2011 ved nye godkendelser kun godkendt antikoagulante rodenticider til brug i og
omkring bygninger ved konstateret tilstedeværelse af rotter. De sidste ældre godkendelser uden denne
stramning udløber snart. Pr. 11-07-2016 findes der i Danmark ikke længere godkendte rodenticider, som
lovligt kan anvendes forebyggende.
Antikoagulante rodenticider må derfor ikke anvendes til permanent bekæmpelse (dvs. udlægning uden
konstateret tilstedeværelse af rotter eller mus) eller til forebyggende brug i sikringsordninger omkring
bygninger.
Permanent bekæmpelse og forebyggende brug forøger nemlig risikoen for udviklingen af resistens og
forgiftning af andre dyr.
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http://naturstyrelsen.dk/media/133463/vejledning-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-februar-2015_printversion.pdf
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/bekaempelsesmiddeldatabase/

Det betyder at bekæmpelsen skal tilpasses i forhold til omfanget af rottebestanden det angrebne sted.
Desuden skal hyppige tilsynsbesøg sikre, at antikoagulanterne kun benyttes, så længe der er påvist rotter
på stedet.
Det forebyggende arbejde mod rotter skal i stedet ske ved brug af de mange andre ekspertiseområder som
rottebekæmperne har mht. rottebekæmpelse, f.eks. viden om forebyggende tiltag som renholdelse og
sikring mod rotternes adgang.
Miljøstyrelsens kommende vejledning vedrørende rammerne for Miljøstyrelsens godkendelse af kemiske
rotte- og musebekæmpelsesmidler i Danmark er under udarbejdelse og vil blive sendt i bred offentlig
høring, herunder i landbrugets organisationer, rottebekæmpernes brancheorganisation, kommunerne (og
mange andre). Vejledningen forklarer, hvilke anvendelsesområder og metoder godkendelserne dækker.

Rottedatabasen
Næsten alle kommuner har fået adgang til Rottehullet eller har en aftale om at få det. De enkelte, der
stadigt mangler, vil blive kontaktet af Naturstyrelsen for en løsning.
En hurtig søgning viser, at der primo februar var indberettet godt 120.000 afsluttede anmeldelser i 2015.
Tallet er dog ikke retvisende fordi flere kommuner fortsat mangler at indberette for hele eller dele af året.
Forventningen er, at alle kommuners afsluttede anmeldelser fra 2015 er indberettet senest 1. april og at
anmeldelserne herefter indberettes løbende.
De mere overordnede kommunale oplysninger om rottebekæmpelsen i 2015 (økonomi, rottespærrer mm.)
skal i år, for første gang, indberettes via ”Rottehullet”4, fanen ”Indberetning” og knappen ”Opret” – se
herunder:

Se nærmere i vejledningen5 til brug af databasen om, hvordan du laver indberetningen. Da der bliver spurgt
detaljeret ind til udvalgte emner, er det en god idé af oprette kladden i god til, så man kan nå at få overblik
og skaffe alle oplysninger inden fristen for indberetning af nøgletal for 2015 - den er 1. april 2016.
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https://rottehullet.miljoeportal.dk/Data
http://www.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/Vejledning%20til%20rottehullet%20%28revideret%2007-09-2015%29.pdf

Miljøportalen har også lavet en lille video, der beskriver lidt om indberetningsformularen og hvordan man
udfylder de. Videoen kan ses her: http://www.miljoeportal.dk/omdmp/undervisning/Sider/Webinar.aspx
Lidt nede på siden vælges webinarvideo ”Rottehullet – Kommunernes årlige indberetning…”
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