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Bisamrotte (Ondatra zibethicus) 

 

Videnskabeligt navn: Ondatra zibethicus 

Synonymer: Ondatra americana, Castor zibethi-

cus, Fiber zibethicus, Myocastor zibethicus, Mus zi-

bethicus 

Kaldenavn: Bisamrotte 

Status i Danmark: Invasiv 

Omfattet af: EU-listen over invasive arter8 

 

Beskrivelse 

Bisamrotten er en mellemstor gnaver med en 

kropslængde på 24-40 cm1. Bisamrotten vejer 0,6-

1,8 kg. Kroppen er rund og ørerne er meget korte. 

Pelsen er brun og mørkest på rygsiden. Bagpo-

terne har svømmehud og er kortere end forpo-

terne. Halen er nøgen og er fladtrykt fra siderne og 19-28 cm lang. Hos ældre dyr kan halen være tre gange 

så høj, som den er bred.  

Forvekslingsmuligheder 
Bisamrotten kan forveksles med mosegrise, men denne er væsentligt mindre og har en rund hale. Bisam-

rotte forveksles ofte med sumpbæver, som lever i de samme habitater. Sumpbæver dog er meget større og 

har en rund hale. For det utrænede øje kan bisamrotte også forveksles med brun rotte. Brun rotte er også 

mindre, og har en rund hale, et spidst hoved og relativt store ører sammenlignet med bisamrotte. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Bisamrotten stammer fra Nordamerika2. Den er indført til pelsfarme i flere europæiske lande i første 

halvdel af 1900-tallet. De fritlevende bestande i Europa er etableret af undslupne dyr fra pelsfarme og fra 

udsætninger af  bisamrotter som pelsvildt. Bisamrotten har spredt sig til store dele af Central- og 

Østeuropa, og til Nordtyskland. I Danmark forekommer bisamrotte i Vidå- og Bredeå i Sønderjylland, men 

den har ikke spredt sig videre op i Jylland i de sidste 20 år3.  

Datagrundlag for artens invasive status i Danmark 

Vi benytter en skala fra 0-3 til at vurdere arterne i forhold til de seks parametre spredningspotentiale, le-

vestedets bevarings- og naturværdi, påvirkningen på hjemmehørende arter, påvirkning på økosystem-

funktioner’, økonomiske effekter og helbredseffekter. 0 svarer til ingen, 1 svarer til lav, 2 svarer til middel 

 

Bisamrotte. Foto: Margaret Soll Photography. 
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og 3 svarer til høj påvirkning. Kvaliteten af data, der ligger til grund for vurderingen, angives på en fire-

trins skala: meget sikker (empiriske, kvantitative data for arten), sikker (overvejende kvalitative data for 

arten), middel (udelukkende kvalitative data), usikker (få eller ingen data). 

 

 Sprednings-
potentiale 

Levestedets be-
varings- og na-

turværdi 

Påvirkning af 
hjemme- hø-
rende arter 

Påvirkning af 
økosystem-
funktioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds ef-
fekter 

Score 1 3 2 1 1 1 
Datakvalitet meget sikker meget sikker middel middel sikker sikker 

 

Spredningspotentiale: 1 (lav). Spredningspotentialet for bisamrotte er vurderet som lavt baseret på ar-

tens udvikling i de seneste årtier i Danmark. Bisamrotte etablerede sig i Vidå-systemet omkring år 2000, 

men arten har ikke spredt sig yderligere i de sidste 20 år. I andre dele af Europa har bisamrotte vist sig at 

kunne have spredningsrater på mere 10 km per år. Arten har en høj reproduktionsrate, voksne hunner 

kan få 2-3 kuld per år med 6-8 unger i hvert kuld.   

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Bevarings- og naturværdi for bisamrottes levesteder 

er vurderet som høj. Bisamrotten er semi-akvatisk og lever i tilknytning til ferske vande så som vandløb, 

søer og moser, hvor der er rigeligt vegetation2,3.  

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter fra bisamrotte er 

vurderet som middel med den aktuelle og forventede udbredelse i de næste 10 år. Bisamrotten lever pri-

mært af sump- og vandplanter og deres rødder, men den kan også æde ferskvandsmuslinger, krebsdyr og 

insekter4. Hvis arten etablerer sig og opbygger store bestande, er der risiko for større påvirkninger lokalt. 

I områder med tætte bestande kan bisamrotte formentlig have negative påvirkninger af rørskove og be-

stande af ferskvandsmuslinger og sekundære effekter på de arter, der lever i rørskovene4.  

 

Påvirkning af økosystemfunktioner: 1 (lav). Bisamrottes påvirkning af økosystemer og processer er 

vurderet som lav ved den aktuelle og forventede udbredelse i de næste 10 år. Hvis arten etablerer sig og 

opbygger store bestande, er der risiko for større påvirkninger. Ved høje bestandstætheder menes bisam-

rottes afgræsning at kunne ændre vegetationsstrukturen og -dynamikken i dens levesteder i en grad, der 

ændrer økosystemernes funktion som leve- og ynglested for ferskvandsmuslinger, -krebsdyr, fisk og fugle, 

der yngler i rørskove4.  

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De aktuelle økonomiske effekter for bisamrotte er vurderet som lave. Bi-

samrotte kan gøre skade på markafgrøder. Den væsentligste påvirkning skyldes dog, at bisamrotte graver 

gange og underminerer brinker og diger langs vandløb og søer. De Økonomiske Råd estimerede i 2014, at 

de potentielle udgifter til skades- og kontrolomkostninger i Sønderjylland kunne løbe op i hhv. 500.000 

DKK og 300.000 DKK baseret på omkostningerne på bekæmpelse og skadeserstatning i Tyskland og Hol-

land5. Der er ikke offentliggjort nyere vurderinger. 
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Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for bisamrotte er vurderet som lave. Bisamrotten er mellem-

vært for bl.a. Echinococcus multilocularis og være bærer af patogener og parasitter, der kan smitte menne-

sker, fx Francisella tularensis og Leptospira 6,7. 
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