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Svar på skrivelse om bekämpning av råttor och möss i lantbruket

Tack för skrivelsen och era tankar kring förutsättningarna för en effektiv
bekämpning av gnagare inom lantbruket.
Merparten av de rodenticider som finns godkända på den svenska marknaden
innehåller ämnen som påverkar blodlevringen (s.k. antikoagulanter). Dessa ämnen
har fått en ny, strängare klassificering inom EU som innebär att de blir klassificerade
som reproduktionstoxiska vid en väldigt låg koncentration (0,003 procent).
Den nya klassificeringen för till följd att produkter som tidigare varit godkända mot
möss för användning av allmänheten (behörighetsklass 3) fortsättningsvis endast
kommer att få godkännas för yrkesmässiga användare (behörighetsklass 2). Med
anledning av detta behöver godkännandet för alla berörda produkter omprövas
under början av 2018. Eftersom lantbrukare tillhör gruppen yrkesmässiga användare,
kommer dock inte omprövningen att inskränka vilka produkter som får användas av
lantbrukare för bekämpning av möss.
När det gäller bekämpning av råttor så krävs sedan många år ett tillstånd i
behörighetsklass 1 So för att få använda kemiska bekämpningsmedel mot råttor.
Anledning till att det finns ett tillståndskrav beror på att råttor är betydligt svårare att
bekämpa än möss. Det krävs således mer kunskap för att på ett säkert och effektivt
sätt utföra bekämpningen.
Angående frågan om utbildning och tillståndskrav för lantbrukare, håller vi med om
att det blivit en olycklig situation i och med att Folkhälsomyndigheten inte längre
tillhandahåller en påbyggnadskurs för lantbrukare med L-behörighet. Tanken var att
kursen skulle ge även lantbrukare möjlighet att använda rodenticider för bekämpning
av råttor. Folkhälsomyndigheten, som håller i tillståndsgivningen för 1 So, gör dock
bedömningen att deras bemyndigande inte täcker in andra användningar än för
bekämpning i bostäder och lokaler för allmänna ändamål enligt 3 kap. 13 §i den
svenska bekämpningsmedelsförordningen 1. Av detta har de kommit till slutsatsen att
de inte kan utfärda tillstånd för användning av rodenticider inom lantbruket.
Vi ser just nu över vilka lösningar som är möjliga för att ge lantbrukare med en L
behörighet möjlighet att använda medel mot råttor. Vi har även för avsikt att ta upp
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detta på nästa avstämningsmöte med LRF, Svenskt Växtskydd och J ordbruksverket
den 9 mars. Denna fråga kommer dock att behöva hanteras parallellt med
omprövningarna av produktgodkännandena, då dessa omprövningsbeslut behöver
fattas löpande inom en mycket snar framtid.
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