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Rottebekæmpelse på egen ejendom
Status på kursus om rottebekæmpelse, R2 Autorisation
I efteråret 2017 blev det muligt for virksomhedsejere (landmænd) at få autorisation til rottebekæmpelse på
egen ejendom.
Landbo Limfjord planlægger at udbyde kursus i rottebekæmpelse på egen ejendom, men kurserne er
desværre sat i bero pga. usikkerhed omkring lovgrundlag og krav til kursusindhold.
Når der igen er klarhed på området planlægges R2 autorisationskurser udbudt i samarbejde med en
godkendt udbyder af kurserne. Kurserne er heldagskurser og giver autorisation til bekæmpelse af rotter på
egen ejendom for ejeren på enkeltmandsvirksomheder og I/S.
Status omkring krav til kursusindhold m.m. er pt. følgende:


Kurserne er heldagskurser, dvs. 7 timer inkl. prøveaflæggelse.



Adgangskrav til kurserne kræver et vist kendskab til lovgivning om kemi, læsning af etiketter og
værnemidler. Bl.a. sprøjtekurserne er adgangsgivende til rottekurserne, men der er også andre
adgangsgivende kurser.



Kurserne er kun for ejere, og giver adgang til rottebekæmpelse på egen ejendom. Landbrug
registreret som ApS og A/S kan ikke opnå autorisation, da man betragtes som ledere og ikke ejere.



R2 Autorisation er gældende i 5 år, hvorefter autorisationen kan fornyes ved nyt kursusforløb



Autorisationen registreres i MAB registret.

Selve grundlaget for kurserne er desværre sendt i ny høring. Derfor er der pt. usikkerhed om kursuskrav
mm, og opstart af kurserne er desværre udsat, indtil der er klarhed om lovgrundlag, kursuskrav mm.

Rottebekæmpelse i vinteren 2018-19
Flere kommuner melder om stigende antal anmeldelse af rotter, og efter en tør sommer er der desværre
risiko for større opformering af rotter end sædvanligt.
Husk at du fortsat kan anvende kommunens rottebekæmpelse. Kommunen har pligt til at sikre en effektiv
rottebekæmpelse, som alle bidrager til via ejendomsværdiskatten. Fra og med 1. jan. 2018 har
kommunerne pligt til at undersøge rotteanmeldelser hos landbrugs- og fødevarevirksomheder uden
ugrundet ophold, dvs. alle ugens 7 dage - også i weekender og på helligdage.
Ønsker du fortsat at benytte dig af en sikringsordning, har L&F indgået en aftale med bekæmpelsesfirmaet
Nomus A/S om effektiv bekæmpelse målrettet landbrug og fødevareproduktion. Man kan læse mere om
aftalen på L&F's hjemmeside under kontante medlemsfordele.
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