Skærpet lovgivning:

Rotter skal forebygges uden brug af gift

– Her får du skadedyrsbranchens bud på hvordan
Det nye europæiske biociddirektiv betyder, at man ikke længere må bekæmpe mus og rotter forebyggende.
Rotter og mus er dog en konstant trussel mod din forretning, og derfor er det afgørende fortsat at forebygge
og reagere hurtigt, hvis du opdager dem. Den nye lov betyder ikke, at du skal stoppe hverken forebyggelse
eller bekæmpelse, men at opgaven skal løses på en lidt anden måde end tidligere.

Hvad betyder de nye regler for dig?
De giftstationer, som allerede er opsat, må gerne blive stående, men der må ikke lægges rottegift
af typen antikoagulanter ud som forebyggende bekæmpelse.

De nye regler indskærper brugen af antikoagulanter,
så giften fremover kun må bruges:

Fakta

• til egentlig bekæmpelse – når du ved eller har
begrundet mistanke om, at der er skadedyr.
• ved bygninger – inden for max. 10 meters afstand til
bygningen.

• 275.000 kg. Så meget rottegift 		
lægges hvert år ud på dansk jord til
bekæmpelse mus og rotter.

På friland må der kun bruges fælder. Det gælder fx ved
vildtfoderpladser, ensilagestakke, dambrug, grønne områder, pakker, haver, langs veje, vandløb, diger og ubeboede øer.

• Antikoagulant rottegift virker ved at
at forhindre gnaverens blod i at
størkne, så dyret dør af indre blødninger og blodmangel.

Det er dermed forbudt at bruge antikoagulanter:
• til forebyggelse af mus og rotter
• på friland

• Der er gode muligheder for at
forebygge mus og rotter. Se de 10 		
tips til forebyggelse, du har fået 		
sammen med brevet her.

Det er altid den autoriserede skadedyrsbekæmper, der
skal administrere rottegiften. Din virksomhed må derfor
aldrig selv være i besiddelse af rottegift.

Hvorfor har EU og Miljøstyrelsen
vedtaget disse regler?
De antikoagulante rottegifte er ikke blot skadelige
for mus og rotter. Rovfugle og rovpattedyr optager
de giftige antikoagulanter, når de fanger og æder
rotter og mus.
For at reducere risikoen for sekundære forgiftninger
(når et rovdyr spiser en forgiftet rotte eller mus),
har EU og Miljøstyrelsen besluttet, at der ikke længere må foretages forebyggende bekæmpelse
med antikoagulant muse- og rottegift.

Hvornår må der bruges
antikoagulant rottegift?
Det er kun tilladt at bruge antikoagulant rottegift ved egentlig bekæmpelse af skadedyr.
Giften må desuden aldrig bruges på friland,
men kun ved bygninger – inden for max. 10
meters afstand til bygningen.

Antikoagulanterne har i EU sammenhæng fået
betegnelsen PBT-stoffer. Det vil sige, at de er:
• Svært nedbrydelige (Persistente)
• Ophobes i fødekæden (Bioakkumulerbar)
• Giftige (Toksiske)
Sådanne stoffer er uønskede i EU. Derfor er deres fortsatte anvendelse betinget af strenge begrænsninger,
og de må kun udlægges af autoriserede skadedyrsbekæmpere.

Spørg din skadedyrsbekæmper til råds
Benytter du et skadedyrsfirma, der er medlem af Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, er du garanteret
professionel service og en rådgivning, der er i tråd med gældende regler.
Kontakt din skadedyrsbekæmper, når du har skadedyr – og inden du får dem!
Find oversigten over alle vores medlemmer på skadedyrsbranchen.dk

