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Rottebekæmpelse - Du kan selv, når kurser
og kursusindhold kommer på plads
Vi har fået en række henvendelser om rottebekæmpelse på egen ejendom, da vi tidligere har skrevet om de
nye muligheder for selv at stå for rottebekæmpelse.
I efterår 2017 blev reglerne ændret, så landbrugere selv kan udføre rottebekæmpelse, når der er
konstateret rotter på ejendommen. Miljøstyrelsen har pt. ikke meldt ud, hvem der kan forestå de krævede
kurser for at opnå ”R2 rotteautorisation” så man kan udlægge rottegift på egen ejendom. Krav til
kursusindhold er pt. heller ikke udmeldt fra Miljøstyrelsen.
Der er udsigt til at ”R2 rotteautorisationen” giver mulighed for:


Udlægge rottegift i aflåste depoter på ejendommen, når der er konstateret rotter på ejendommen.



Der bliver indberetningspligt til kommunen, når bekæmpelse påbegyndes og afsluttes.



Der bliver en årlig indberetningspligt af forbrug samt bekæmpelsesperioder.



Det bliver kun ejeren af ejendommen, der kan få R2 autorisationen, og der autorisationen er kun
gældende på egen ejendom.

Kursusindhold er pt. ikke fastlagt. Kurserne skal bl.a. omhandle rotternes biologi, forebyggelse af angreb
samt sikker håndtering af rottegift. Miljøstyrelsen offentliggør senere en liste over anerkendte
kursusudbydere og krav til kursusindhold.

Kommunen har fortsat pligt til rottebekæmpelse
Kommunen har fortsat pligt til at sikre en effektiv rottebekæmpelse på alle ejendomme. Via
ejendomsværdiskatten bidrager alle til sikring af en effektiv rottebekæmpelse. Fra 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 Landbrug & Fødevarer forhandlet en aftale om
en effektiv bekæmpelse målrettet landbrug og fødevareproduktion. Aftalen er indgået med
bekæmpelsesfirmaet Nomus A/S.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 9615 3038 eller send en mail på
sep@landbo-limfjord.dk
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