
 
 
 
   

Rutin för bekämpning av skadedjur på gården 
Sedan våren 2018 kan den som har behörighet att använda växtskyddsmedel (klass 1 L) 
ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att lägga ut råttgift (rodenticider i klass 1 So) 
kring exempelvis djurstallar och lagerlokaler på gården, tillståndet gäller dock endast för de 
ämnen som myndigheten anser är förknippade med en lägre risk – i dagsläget tre olika 
preparat, se bilaga 1. Saknar man behörighet att använda växtskyddsmedel eller om man vill 
använda övriga råttgifter (i klass 1 So) behöver man göra Folkhälsomyndighetens 
kunskapsprov (bekämpning i klass 1 So) för att därefter söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket.  

 

1. Syfte 
Rutinen skall förebygga att skadedjur kan tränga in i lokalerna, förstöra material, 
utrustning, varor, sprida smitta bland besättningen samt kontaminera äggen.  
 

2. Omfattning  
Denna instruktion omfattar alla delar av gården både utanför och innanför 
byggnaderna, med avseende på bekämpning av råttor och möss. Äggbod och andra 
utrymmen som allmänheten har tillträde till regleras av Folkhälsomyndigheten och 
omfattas inte av denna instruktion.  
 

3. Ansvar 
Behörig person som använder mus- och råttgift på gården ansvarar för att 
användartillståndet är giltigt, för att relevanta bestämmelser följs (föreskrifter och 
andra anvisningar från Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten, 
Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket) samt för att utplacering 
av gift görs med största hänsyn till människors och djurs säkerhet. Ansvaret 
innefattar också korrekt journalföring och uppföljning av insatta åtgärder. 
 
Vid användning av produkter med antikoagulantia, såsom de tre som får användas 
med behörighet klass 1 L efter särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket, måste 
effekten utvärderas inom 35 dagar, och om ingen förbättring skett måste ny 
bekämpningsplan göras. Om ingen bättring kan fås på egen hand bör 
skadedjurssaneringsföretag anlitas.  
 
Preparat och utrustning som har tillhandahållits av skadedjursfirma måste 
återlämnas till firman när avtalet upphör annars övergår ansvaret för 
betesstationerna på dig som producent.  
 

4. Skadedjursplan 
Skadedjursbekämpningen ska alltid utgå ifrån förebyggande byggtekniska och 
hygieniska åtgärder för att minska förekomsten av möss och råttor. Betesstationer 
med gift har bara effekt om skadedjuren inte hittar tillräckligt att äta på annat sätt.  

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/03/framgang-for-lrf-om-rattorna/


 
 
 
   

 
Innehållande: 

• ”Aktuell” översyn och plan för byggnadstekniska och hygieniska åtgärder 
• Slagfällor och andra giftfria bekämpningsåtgärder 
• Giftinformation och planerad användningsperiod 
• Karta över skadedjursstationer och en skriftlig betesplan  
• Journal för dokumentation av fynd, använda preparat samt underhåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Besiktnings- och Skadedjursrapport 
 

Företag:     Fastighetsbeteckning:    

Datum Byggnad/Lokal/Plats Skadedjur Använt preparat Station Utvärdering efter 35 dagar 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
 
 
   
Bilaga 1.  

Godkända preparat för er som har behörighet att använda växtskyddsmedel 
(klass 1 L) 

Sedan våren 2018 kan den som har behörighet att använda växtskyddsmedel (klass 1 L) 
ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att lägga ut råttgift (rodenticider i klass 1 So) 
kring exempelvis djurstallar och lagerlokaler på gården, tillståndet gäller dock endast för de 
ämnen som myndigheten anser är förknippade med en lägre risk – i dagsläget tre olika 
preparat, se nedan.  

Det är alltid användarens ansvar att kontrollera vilka preparat man har lov att använda, och 
att följa Kemikalieinspektionens aktuella regler för varje preparat. 

 

Rozol Block Pro 

https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/File/GetDokument/12317 

 

Rozol Wheat´Tech Pro 

https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/File/GetDokument/12380 

 

Racumin Pasta 

https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/File/GetDokument/13983 
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