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Overlast van mollen.

Iedereen mag de mol 
bestrijden met de 

toegelaten middelen, zoals 
mollenklemmen.

Vragen aan de Werkgroep 
Regelgeving
Bij de werkgroep regelgeving van PDM komen regel-
matig vragen binnen van onze leden.  Deze vragen 
worden beantwoord en teruggekoppeld naar de 
vraagsteller. Naast de wetenswaardigheden die elke 
vraag oplevert wil de werkgroep u ook als lezer een 
indruk laten krijgen in het soort vragen dat gesteld 
wordt. Misschien heeft u als lezer ook wel een vraag 
waarop u graag een antwoord zou willen krijgen. In 
deze rubriek behandelen wij in voorkomend geval een 
aantal van de vragen en antwoorden. In dit nummer 
weer een vraag van onze leden/lezers.

Vraag 
Hoe is de bescherming van de mol in de Flora- en 
faunawet geregeld?

Antwoord 
Sinds 2006 is de inheems beschermde mol vrijge-
steld van de verboden in artikel 9 t/m 11 van de 
Flora- en faunawet. Hetgeen betekent, dat iedereen 
de mol mag bestrijden met de toegelaten middelen, 
zoals mollenklemmen en bestrijdingsmiddelen 
die zijn toegelaten of vrijgesteld krachtens de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vóór 
2006 gold hiervoor het regime uit de afdeling scha-
debestrijding van de Flora- en faunawet.
 

Wetgeving
De mol (Talpa europaea)  is volgens artikel 4 lid 1 
onder a van de Flora- en faunawet een beschermde 
inheemse diersoort, opgenomen conform artikel 4 

lid 4 Flora- en faunawet in artikel 1 sub a.  bijlage 1 
van de Bekendmaking lijsten beschermde inheemse 
diersoorten.
 
In het artikel 16e lid 2 van het Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten staat:
De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van 
de wet, gelden niet ten aanzien van de mol (Talpa 
europea). 
Artikel 9 t/m 11 van de Flora- en faunawet: het 
doden, verwonden en vangen, het bemachtigen of 
met het oog daarop op te sporen, het opzettelijk 
verontrusten, het beschadigen, vernielen, weg te 
halen en verstoren van nesten of holen van mollen.
Dit betekent dat de mol door een ieder mag worden 
bestreden, maar dan wel met de toegelaten mid-
delen voor dieren.
 
Toegelaten middelen: op grond van artikel 72 lid 
1 van de Flora- en faunawet worden middelen 
slechts aangewezen, als die geen onnodig lijden 
van dieren veroorzaken. Artikel 5 van het Besluit 
beheer en schadebestrijding dieren geeft aan met 
welke middelen dieren mogen worden bestreden, 
voor mollen algemeen o.a. klemmen (artikel 9 lid 3 
van dit Besluit) en toegelaten bestrijdingsmiddelen 
krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden. Dit laatste  overeenkomstig artikel 9, lid 7 
van dit Besluit, op grond van artikel 72 lid 2 van de 
Flora- en faunawet. Maar ook de andere middelen 
uit artikel 5, nader gespecificeerd in artikel 9 van dit 
Besluit, zijn al dan niet toegelaten.
 
Verboden middelen: artikel 11 lid 2 van het Besluit 
beheer en schadebestrijding dieren geeft aan met 
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Mol.

 
Na het ontvangen van informatie over het gebruik 
van niet toegelaten (verboden) vangmiddelen kan 
handhavend worden opgetreden als deze worden 
ingezet bij de bestrijding van de mol.

Aandachtspunt is de rol van de rodenator (artikel 5 
lid 1 sub l. en artikel 9 lid 8 Besluit beheer en schade-
bestrijding dieren). De rodenator is uitsluitend toe-

welke middelen men zich niet buiten gebouwen 
mag begeven. Het betreft o.a. klemmen, waarbij de 
uitzondering is gemaakt dat men met dit middel 
wel buiten gebouwen mag zijn, als deze middelen 
uitsluitend geschikt zijn voor het vangen en doden 
van mollen. (artikel 11 lid 2 onder b van dit Besluit).
 
Vrijstelling voor het onder zich hebben en ver-
voeren: in artikel 11 lid 1 van het Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten is deze vrijstel-
ling bij schadebestrijding voor producten (dus ook 
dode mollen) van deze dieren gegeven en nader 
bepaald in artikel 1b lid 2, bijlage 2 van de Regeling 
vrijstelling beschermde dier en plantensoorten.
Vrijstelling voor (levende) gefokte dieren + pro-
ducten: volgens bijlage 1 van het artikel 1b, lid 1 
van de Regeling vrijstelling dier- en plantensoorten 
Flora- en faunawet is de mol aangewezen als 
beschermde inheemse diersoort als bedoeld in 
artikel 4 lid 1 van het Besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten, hetgeen betekent dat  
gefokte dieren alsmede de producten daarvan, voor 
wat betreft de verbodsartikelen 9 t/m 11 en 13 van 
de Flora- en faunawet, zijn vrijgesteld, voorzover de 
houder kan aantonen dat de dieren of producten 
afkomstig zijn van gefokte dieren. Het gaat hier dus 
om levende dieren of de producten daarvan.
 
Handhaving
Bij de aanwijzing van middelen wordt rekening 
gehouden met dierenwelzijn (artikel 72 Flora- en 
faunawet).
Mollen mogen worden bestreden met de aange-
wezen middelen uit artikel 5, gespecificeerd in 
artikel 9 van het Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren.  

gelaten voor het vangen en doden van woelratten. 
Gelet op de aanprijzing in advertenties, wordt het 
apparaat ook ingezet bij de bestrijding van mollen, 
hetgeen verboden is.. De Nota van toelichting bij de 
wijziging vermeldt het volgende:
 “Met betrekking tot de toegestane middelen voor 
beheer en bestrijding van schade wordt in artikel I 
onderdeel D van dit besluit een wijziging doorge-
voerd. Op basis van het door het Faunafonds op 
dit punt uitgebrachte advies wordt de rodenator in 
artikel 5, eerste lid, van het Besluit opgenomen als 
toegestaan middel. De rodenator biedt effectieve 
mogelijkheden in de bestrijding van woelratten 
voor de biologische sector, waar het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan. Bij dit 
apparaat wordt met behulp van een lans een 
explosief mengsel van zuurstof en propaangas in de 
gangen die woelratten hebben gemaakt, gespoten. 
Na 10 seconden wordt het mengsel tot ontploffing 
gebracht. Door het drukverschil krijgen de woel-
ratten inwendige bloedingen en zijn nagenoeg 
direct dood. Met één injectie kan een cirkel met een 
straal van 10 meter worden bewerkt. Aangezien het 
de bedoeling is dat dit middel enkel wordt gebruikt 
ter bestrijding van schade die door woelratten 
wordt veroorzaakt, wordt aan artikel 9 van het 
Besluit een nieuw lid toegevoegd waarin zulks wordt 
bepaald (artikel I, onderdeel F).”
 
Gelet op het voorgaande, moet er voor de hand-
having van uitgegaan worden, dat het middel uit 
oogpunt van dierenwelzijn niet is toegelaten voor 
de mol. In een voorkomend geval, zal dan ook een 
deskundige moeten worden betrokken, die hierover 
kan verklaren. Vermoedelijk worden mollen door 
hun grotere massa niet onmiddellijk gedood.

De rodenator is uitsluitend toegelaten voor het vangen en 
doden van woelratten.


