
Medel för att kontrollera råttor och möss, en kort
beskrivning av tillstånd, bekämpningsstrategi och produkt 



Vem får använda medel mot råttor och möss?

Medel för råttbekämpning är nu godkända enbart i klass 1 So. Dessa kan användas av: 

• Professionella skadedjursbekämpare (typ Anticimex, Nomus m fl aktörer)

• Lantbrukare/Trädgårdsodlare med klass 1L certifikat kan använda produkter i klass 1 So
• Endast för bekämpning av råttor på den egna gården
• Behöver ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket (AV)
• Lantbrukare med klass 2L certifikat behöver genomgå en endagskurs för att få tillstånd 

att använda klass 1 So produkter.

Medel för musbekämpning finns i både klass 1 So (för dessa gäller samma regler som för 
råttor), men även i några i klass 2. För produkter i klass 2 gäller följande:    

• Kan användas av yrkesmässiga användare (företagare) – klass 2

• Kräver inte utbildning och inget tillstånd. 

• Om effekten inte är tillräcklig efter 35 dagar skall professionell skadedjursbekämpare 
kontaktas



Översikt behörighetsklasser 
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Steg 1: Fällor och burar

Steg 2: Klorofacinon (generation 1-medel, multi-feed) – Rozol

Steg 3: Difethialon (generation 3-medel, single-feed) – Generation. OBS! Får endast utföras av 
proffesionella skadedjursbekämpare (Anticimex, Nomor m fl)

Formulering:

Grundregel: Byt inte ”foder”/bete till råttor (och möss), det gör dem misstänksamma

• Spannmålslager → spannmålsbete → Rozol Wheat Tech

• Block → bästa val utomhus → Rozol Block

• Pasta → bästa val vid ”akutsituationer” → Rozol Pasta

(ej så hållbart vid t ex permanent betning)

Resistensstrategi
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Klass 1 So medel (råttor och möss)

Försäljning till Lantbrukare med tillstånd klass 1L och/eller klass 2L

• I butik: Rått- och Musgift: Att kunden har tillstånd från Arbetsmiljöverket
• OBS! Det är inte tillräckligt med att kunden visar sitt klass 1L eller klass 2L tillstånd!

• Via order; telefon/mail/fax: Pappers- eller elektronisk kopia av tillstånd från Arbetsmiljöverket

Försäljning till Företagare som har tillstånd att köpa klass 2 medel

• Får inte handla klass 1 So medel!

Klass 2 medel (endast möss)

Försäljning till Företag/företagare:

• I butik: Musgift: Visa upp Registreringsbevis från Bolagsverket (datum och org. nummer)

• Via order; telefon/mail/fax: Pappers- eller elektronisk kopia av registreringsbevis  från Bolagsverket, datum och org. 
nummer

Att tänka på gällande kontroll vid försäljningstillfället
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• Erkänt bra och kraftfull aktiv substans mot både råttor och möss

• För användning både utomhus och inomhus

• Finns i 3 olika formuleringar för bästa situationsanpassning

• Ger kontroll och säkerhet året runt

• Håller alla attacker av råttor och möss på en kontrollerbar nivå

• Beprövad användning i lantbruket samt god kännedom hos veterinärer vid ev
oavsiktlig förgiftning. Motgift är Vitamin K som finns lättillgängligt hos veterinär

Rozol – i lantbrukets tjänst!!
Klorofacinon 50 ppm
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• Den patenterade metoden att med tryck impregnera vetekärnorna 
med Rozol ger mycket hög smaklighet för både råttor och möss.

• Metoden ger också väsentliga miljö- och hanteringsfördelar

• Ny teknologi med mikroperforerad 50 gr påse ger
kraftiga doftsignaler för snabbt intag och effekt

• Påsen används direkt i betesstationen utan att öppnas

• Inget spill, enkel att dosera
och ladda betesstationen,
säker och snabb hantering

Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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• Block är den bästa lösningen vid skiftande
förhållanden och i fuktig miljö

• Också bästa valet när det går lång tid mellan
besiktning av betesstationerna

• Betesstationer laddade med block och placerade utomhus runt gården, 
skapar en bra yttre sköld mot angrepp

• Rozolblocken har en perfekt balans av långtidseffekt och smaklighet. De 
taggiga kanterna ökar intaget och blocken är lätta att applicera

Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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• Pasta ger högst smaklighet av alla beten

• Bra val av bete när det gäller t ex möss inomhus
och mössens stora konsumtione ger snabb effekt

• Säkerställer snabbt intag vid plötslig och kraftig förekomst

• Mindre hållbart än Wheat Tech och Block, speciellt utomhus och i 
fuktiga miljöer

• Ett sämre val om man eftersträvar långtidsskydd

Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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- Pasta (registrering förväntas våren 2019)



Funktion/Situation Wheat Tech Block Pasta

Mot möss Ja Ja Ja

Mot råttor Ja Ja Ja

I/vid t ex foder- och spannmålssilo Ja

Spannmålslager Ja

Djurhållning Ja Ja Ja

God tillgång till annan föda Ja Ja

Utomhus Ja

Långtidseffekt Ja

Fuktiga förhållanden Ja

Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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Så här använder du de olika betena bäst

(Pasta förväntas
registreras under
våren 2019)



Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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Konkurrenterna till Rozol – 1. Warfarin

• I Sverige (och flera andra länder inom EU) 
är warfarin-innehållande produkter ej 
längre registrerade

• I alla jämförelser som gjorts mellan Rozol
och warfarin har Rozol alltid visat bättre 
effekt

• Rozol ger stor, säker och signifikant bättre 
effekt än warfarin: 60-85% dödlighet för 
Rozol och endast 5-75% effekt med 
warfarin och med stor variation



Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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Konkurrenterna till Rozol – 2. Racumin

• Den aktiva substansen (kumatetralyl) är endast lågaktiv och normalt inte så aktiv 
mot råttor. Varje ”råttstation” klarar bara 1 råtta i taget

• Finns endast som pasta och foam (skum) och ingen av dessa är speciellt hållbara för 
långvarig betning eller lämpliga för utomhusbruk

• Att använda skum är inte att rekommendera för allmänbruk:
• Kräver noggrann och precis applicering längs gångväg för råttor och möss, endast kontaktverkan
• De behandlade djuren drar med sig skummet (blått) vilket färgar av sig. Detta har visat sig ge 

problem i bland annat inom livsmedelsindustri och produktion
• AV’s tillstånd till lantbrukare: 
• I fler och fler länder måste även skum appliceras inuti en betesstation
• Håller normalt endast 5-6 dagar vilket kräver flera behandlingar; dyrt och tidskrävande



Rozol – i lantbrukets tjänst!!
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Konkurrenterna till Rozol – 3. Black Pearl

• Den aktiva substansen (alfakloralos) är endast lågaktiv och normalt inte så 
aktiv mot råttor.

• Endast godkänd mot möss och endast för inomhusbruk

• Substansen är mycket giftig för husdjur och fåglar samtidigt som det inte 
finns något motgift

• Finns flera varumärke:
BLACK PEARL GRAIN KOBRA RAX MUSGIFT KORN
MURIDAX AK BETE TRINOL MUSGIFT
MUSKORN FLASH GRAIN
MAGIK GRAIN RACAN GRAIN AF
GRAIN AF 
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Rozol – i lantbrukets tjänst!!
Monitoring block
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