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Rødmus må bekæmpes som skadevoldende vildt (Foto: Morten Elmeros)
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Baggrund

Miljøstyrelsen har henvendt sig til DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet med en ’God bestilling’ (j.nr. 12.2021) angående rotter og
mus som skadevoldere i forbindelse med styrelsens arbejde med vildtskadebekendtgørelsen.
Miljøstyrelsen ønsker:
… et bilag, hvor de arter af rotter og mus, der kan udføres regulering på, er listet.
Konkret ønskes en positiv-liste, som skal bestå af de arter, som er omfattet af § 9, og
ikke de særligt beskyttede arter som er nævnt i § 9 i den nuværende bekendtgørelse.
Derudover ønsker en vurdering af, hvilke musearter der reelt er potentielle skadegørere.
Endvidere ønskes oplyst, om der findes andre særligt beskyttede arter tilsvarende dem
der står i § 9 i dag.
Tak til Julie Dahl Møller for upublicerede oplysninger om fund af en ny art
spidsmus i Danmark. Jens Lodal, Skadedyrsbiolog.dk, takkes for diskussion
og kommentarer til notatet.
Miljøstyrelsen har ikke haft notatet til kommentering inden offentliggørelse.
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Skadevoldende småpattedyr

§ 9 i den gældende bekendtgørelse om skadevoldende vildt (BEK nr. 1006 af
14/06/2020) omhandler småpattedyr. Paragraffen nævner to specifikke arter
(muldvarp og mosegris) og to grupper af gnavere (”rotter og mus”). ”Rotter
og mus” kan dække over arter i familierne Ægte mus, Studsmus, Syvsovere
(hasselmus og havesyvsover) og Hoppemus (birkemus). Spidsmus er ikke
gnavere, men tilhører ligesom muldvarpen ordenen Insektædere. Fire gnaverarter (brandmus, hasselmus, havesyvsover og birkemus) og spidsmus er
undtaget fra den generelle tilladelse til bekæmpelse ”rotter og mus”. De småpattedyrarter, som må bekæmpes jf. § 9 i den gældende vildtskadebekendtgørelse, fremgår af tabel 1.
Tabel 1 Småpattedyrarter der må bekæmpes som skadevoldende vildt jvf. gældende bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr. 1006 af 14/06/2020).
Orden og dansk artsnavn

Videnskabeligt navn

Insektædere
Muldvarp

Talpa europaea

Gnavere
Rødmus

Myodes glareolus

Mosegris

Arvicola amphibius

Alm. markmus

Microtus agrestis

Sydmarkmus

Microtus arvalis

Dværgmus

Micromys minutus

Halsbåndmus

Apodemus flavicollis

Skovmus

Apodemus sylvaticus

Brun rotte

Rattus norvegicus

Husrotte

Rattus rattus

Husmus

Mus musculus
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Bortset fra MSTs egen database over rotteanmeldelser og –bekæmpelse har
Aarhus Universitet ikke kendskab til data på i hvilken grad de forskellige
småpattedyrarter bekæmpes som skadevoldende vildt.
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Hvilke arter er reelt potentielt skadevoldende

Alle vildtarter kan karakteriseres som skadevoldende, hvis de skader menneskers ressourcer eller helbred. Om en art eller et individ opfattes som skadevoldende vil ofte være et spørgsmål om bestandstætheder, tilgængeligheden
af ressourcer for dyrene (fx føde, yngle- og skjulesteder) og berørte menneskers tolerance over for naturen. Der er ingen definitioner for, hvor talrig en
art skal være, hvor stor økonomisk skade, hvor megen irritation eller lign.
dens levevis skal medføre, før arten eller enkeltindivider kategoriseres som
skadevoldende. Alle småpattedyrarterne kan være bære eller være vektor for
zoonoser. Alle de hjemmehørende arter bidrager naturligt til dynamikken i
naturen, fx som frøspredere, prædator på potentielt skadelige insekter, fødegrundlag for rovdyr og med deres gange ventilerer de jorden. Nogle småpattedyrarter har dog en levevis der gør, at de oftere medfører skader på menneskers ressourcer eller udgør en større risiko for sygdomsspredning.
Brandmus kan søge ind i stalde, hvor den kan sprede Leptospira-relaterede
sygdomme til besætningerne i en grad, der giver betydelige tab (Friis m.fl.
2002).
Rødmus er i enkelte små områder bærere af hantavirus, der kan overføres til
mennesker (Sironen m.fl. 2002).
Skovmusen kan i meget sjældne tilfælde æde nysåede korn på marker.
Der er ikke beskrevet nogen skadevoldende adfærd for dværgmusen, som begrunder tilladelsen til at regulere den.
Alle de forskellige småpattedyrarters potentiale som skadevoldende er angivet i tabel 2.
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Undtagelse for udvalgte arter

Brandmus, hasselmus, havesyvsover, birkemus og spidsmusarterne er undtaget fra den generelle tilladelse til bekæmpelse ”rotter og mus”.
Bestandsudviklingen for mange af de gnaverarter, der lovligt kan bekæmpes
som skadevoldende vildt, er ukendt, men de fleste har formentlig forholdsvis
stabile bestande med naturlige fluktuationer undtagen skovmus og husmus,
der vurderes at være i tilbagegang (Elmeros m.fl. 2019). Det bør overvejes om
skovmus og dværgmus fortsat skal være registreret som skadevoldende vildt.
Brandmus kan som nævnt inficere husdyrbesætninger. Musene skal dog ind
i besætningen, og indførsel af sygdomme bekæmpes ofte ved at bekæmpe rotter og andre mus. Er brandmus til stede i en besætning, vil de uvægerligt blive
bekæmpet sammen med øvrige gnavere, enten med kemiske midler eller med
fælder.
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Tabel 2 Småpattedyrarter i Danmark, deres rødlistestatus, formodede bestandsudvikling, bevaringsstatus i den atlantiske (ATL)
og kontinentale (CON) biogeografiske region for relevante arter samt en vurdering af alle småpattedyrarternes potentiale som
skadevoldere (Baagøe & Jensen 2007, Elmeros m.fl. 2019, Fredshavn m.fl. 2019).
Orden og dansk

Bestands-

Bevaringsstatus

Rødlistestatus

udvikling

ATL / CON

Alm. spidsmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Nej

Dværgspidsmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Nej

Vandspidsmus

Nær truet (NT)

Tilbagegang

Nej

Muldvarp

Ikke truet (LC)

Ukendt

Nej, men ubelejlig i haver og parkanlæg

Egern

Ikke truet (LC)

Ukendt

Nej

Rødmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Mosegris

Ikke truet (LC)

Ukendt

Alm. markmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Sydmarkmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Dværgmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Brandmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Halsbåndmus

Ikke truet (LC)

Ukendt

Ja, i bygninger

Skovmus

Nær truet (NT)

Tilbagegang

Nej

Brun rotte

Ikke relevant (NA)

Ukendt

Husrotte

Regionalt uddød (RE)

Ukendt

Husmus

Nær truet (NT)

Tilbagegang

Hasselmus

Truet (EN)

Tilbagegang

Havesyvsover

Ukendt (DD)

Ukendt

Birkemus

Sårbar (VU)

Tilbagegang

artsnavn

Skadevoldende

Insektædere

Gnavere
Ja, i nye skovbeplantninger. Spredning af zoonoser i små områder af landet
Ja, juletræer, frugtplantager og nyplantet skov.
Ubelejlig i haver og parkanlæg
Ja, i nye skovbeplantninger og frugtplantager
Ja, på tørre græsarealer i det sydlige Danmark
i år med store bestande
Nej
Ja, i bygninger. Spredning af sygdomme til
husdyr

Ja, især i og omkring bygninger. Bærere af
zoonoser
Ja, i og omkring bygninger. Bærere af zoonoser
Ja, i og omkring bygninger. Bærere af zoonoser
- / Stærkt ugunstig Nej
Nej
Ukendt / Ukendt

Nej

Ud over de tre vidt udbredte spidsmusarter, der er listet i tabel 2, blev der i
2021 registeret endnu en spidsmusart på et vildtkamera ved Billund (Julie
Dahl Møller, pers. medd.). Det er ikke muligt at artsbestemme individet på
fotoet. Det kan være én af to arter i slægten Crocidura (husspidsmus Crocidura
russula eller havespidsmus Crocidura suaveolens). Den af de to arter, der er registreret tættes på den danske landegrænse, er husspidsmusen, der forekommer i det østlige Slesvig-Holsten omkring Plön (Borkenhagen 1995). Det er
uvist om forekomsten af Crocidura-spidsmus ved Billund er et resultat af naturlig spredning eller en utilsigtet introduktion.
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