
Mosegris, Arvicula terrestris 

Den rottelignende mosegris har en m0rkebrun, 
nresten sort pels, korte ben og behåret hale. Ret 
alm. på fugtige steder, förekommer nu ikke på 
Bornholm, Lolland, Falster, M0n o.a. st0rre 0er. 
- Danmarks Dyreverden 9,288-30 I. 

Mosegris 1682fT(l); vandrolle 1648fT(2), serotte 

Fej0 1665 (3), vandmus 1700-t (2), agerstak, 

-slagga, -staggra Bornholm 17561T (4), M0n (5), 
efterleddet vel d.s. som i hundestag (hundestejle 
bd. I ), omtydet til agerstakke/ (5), også navn til 
mus, spidsmus, sml. s. 20, engmus Lolland 1763 
(6), dragemus Ly0 181 I (7) fordi den drager frem 
i flok eller drager (brerer) forråd sammen; sort 

ro/le Ly0 1818 (8), jordrol/e 18 181T (9) også 0ge
navn til langbenet soldat (I 0), landvandsroue 

1818 (11), studsmus 1851fT; H0ve SVSjrelland 
(I 2) den har korte, ligesom studsede 0rer; mark

roue Fan0 (13), markmus Stryn0 og )ordmus 

Drej0 s. I 823fT( 14), mobbemus Holeby, Ask0 (5). 

LITTERATUR: (I) 388: (2) 434 4,757f; (3) 524 

60, 1960,426; (4) 860 10; 203 2f; 388; (5) 388; (6) 
5 71 472 ; (7) Kgl. Landhusholdningsselskabs Skr. 
2.2, 12; (8) 640 4,72 ; (9) 640 4,71 f; 903 3,170; (10) 
23 85; (11) 640 4,71f; (12) 659 22,601; 388: (13) 
4711 ,125; (14) 307 103; 248 1, 144, 182. 

SKADEDYR 

»Landvandsrotterne er overmåde skadelige dyr. 
De underminerer kornmarkerne og engene, så at 
de 0delregger sreden og grresset. De hrerger k0k
kenhaver ved at angribe rodfrugter og ved at 
afrede de sprede og over jorden opkomne planter. 
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Mosegris eller vandrotte. 
BIOFO TO/Arthur Chri
stiansen. 

De anretter samme fordrervelse i frugthaverne og 
skovanlreggene ved at afgnave barken på trreernes 
mdder. De bringer jorddigerne til at falde ved at 
indrette deres gange og magasiner« ( 1821; I). 
Mosegrisen regnes stadig for et af planteavlens 
vrerste skadedyr. Den skal kunne fördrives med 
kejserkrone, hvis l0glugt den ikke bryder sig om 
(2). Skindet kan bruges til pelsvrerk ( 188 1; 3); hele 
dyret brrendt til aske er »anprist som et middel 
mod vattersot« ( 1818; 3a). 

0. 1600 fik prresten Christen Pedersen Meyer ma
net mosegrisene på Om0 og Agers0 ud i havet (4), 
1664 fordrev pastor Lauritz Hansen dem fra Fej0 
idet han manede dem ned på Skal0; dette resulte
rede i en a nklage for trolddom, men landstinget i 
Maribo frikendte ham (5). 
Landsbyen Als ved Mariager fjord blev i tre år 
strerkt plaget af jordro/lerne, som åd det meste af 
afgmderne. Man s0gte råd hos en klog mand i 
Råby ved Randers, og han tilrådede at strevne og 
domfrelde rotterne. Der blev udfrerdiget et ejen
dommeligt dokument dateret 19. august 1711 , 
hvori det bl.a. hedder: 
»Menige Als bymrend og besiddere, gårdmrend og 
husmrend såvelsom inderste [indsiddere] giver 
Eder rotter, jordrotter, vandrotter og mus, store 
og små, ingen undtagne, så mange som findes in
den vort markskel ... lovligt kald og varsel til idag 
8 dage, som er 19. august Kl. 10 slet förmiddag, at 
m0de for os i retten på Als grandestrevne for klage 
og vidner at påh0re, sp0rgsmål at tilsvare, !lit an
gående den ulovlige og ubodelige skade, som I os 
på vort korn , ager, eng og grresbund har gjort og 
opskåret. Endnu strevnes I ovenanmeldte rotter og 
mus alle samtlige ti l i dag 14 dage, som er den 26. 
august , for dom at I ide, enten vor skade at erstatte 
og betale eller derfor at mmme vore bymarker ... 



tagende med Eder hvad som I Eder med i samme 
sag kunne befri ... Og blev så af rettens middel tre 
gange påråbt, om nogen på forbemeldte indstrev
nede skadelige dyrs vegne imod samme strevning 
har noget at svare, hvortil ingen lod sig indfinde«. 
Rotterne havde endog fået beskikket en sagforer. 
Efter vidneafh0ring id0mtes de til inden 15 dage 
at rnmme »marker og eng, by og grrenser, og ej 
lade dem finde der mere og henvises til havet, 
menneskene på jorden og fiskene i havet aldeles 
uden skade«. 
Dette hjalp. Rotterne forsvandt, og senere når by
mrendene var på fiskeri kom snesevis af d0de rot
ter op med bundgarnene (6). 
0en G0I i Limfjorden blev 1726-28 hjems0gt af 
jordrotterne, som faldt over kornnegene og slrebte 
aksene ned i deres huler. Man bad i alle herredets 
kirker om Guds hjrelp, året efter forsvandt de. 
Lrengere tilbage skal de vrere forsvundet efter en 
retssag mod dem (7). Itlg. en prresteindberetning 
1743 fra Lollands s0nderherred g0r jordrotterne 
overmåde stor skade på kornet i laderne (8). 177 1 
skriver ejeren af Fur til amtmanden, at rotterne 
der »ikke alene 0delregger marken og den ringe 
avi på marken, men også avlen i husene, når der 
er indh0stet, ja sparer ikke husene selv«. Han an
s0ger om nedsrettelse af beboernes skatter, og det 
bevilges for to år (9) sml. s. 95. Hele Sams0 var 
o. 1750 plaget af vandrotten, som var kommet til 
0en med skibe ( I 0). 
1805-06 formerede markrotterne på Ly0 sig så 
strerkt, måske i de mange nye jordvoldshegn, at 
det gik hårdt ud over korn , grres og hegn, mange 
b0nder h0stede end ikke udsreden. Der blev hen
tet hunde · og katte fra Fyn, alligevel optrådte 
skadedyret »i millioner«. Så fik en »rottemand« 

De p/agsomme mosegrise ma
nes af bondetinget bort fra 
/andsbyen. Illustration af Alfred 
Schmidt i »Bere111i11g om de 
vidtberomte M olboers vise Gjer
ninger og tapre Bedrifter«. 1887. 

fra Assens I 00 rigsdalere som en sidste udvej , og 
han anordnede, at de skulle strevnes for Holstens
hus birketing og Ly0boerne s0rge for en prokura
tor som rotternes forsvarer. Strevningen oplrestes 
ved hver mands boprel og på hver avling. Men 
omsider »brnd fornuftens lysstråle igennem og de 
angrede overtroens m0rke og angav bedrageriet til 
0vrigheden« ( 11 ). På Birkholm men te man, at 
mosegrisene hvert syvende år kom sv0mmende 
0stfra mod 0en fra den lille Bredholm ved Stryn0, 
men kun få nåede frem til målet ( 12), og på Hjort-
0 hed det, at de i l0bet af syv år kunne formere sig 
til en uhyre mrengde; fiskere havde set dem 
sv0mme i store flokke ( 13). 

1815-16 var mosegrisen en plage på Sprog0, o. 
1820 på Om0 og Agers0 ( 14), nogle år senere på 
!Ebel0 og 1873-78 på Liv0, hvor h0sten blev 0de
lagt og jorden så undermineret, at man sank i til 
over anklerne, heste til h0jt op på benene ( I 5). 
Rreven var blevet udryddet for at skåne vi ldtet, nu 
måtte den genindfores ( 16). 0ens ejer tilkaldte 
1877 folk fra Ålborg, som med hunde og dyna
mitpatroner drrebte st0rsteparten af mosegrisene, 
resten frns ihjel i den hårde vinter 1891-92 (17). 

LITTERATUR: (1) 899 14; (2) 692 31 110 1981; 
(3) 926 54; (3a) 640 4,77; (4) 265 249; (5) 524 2 1, 
1933,176ff; 160 1906/23: 769; (6) 945 18 , 1926, 
135-42; 761 2,61-64; (7) Thottske Sam!. 4' nr. 
1445; Ny kgl. Sam!. 4" nr. 743a; (8) 524 1921 , 103; 
(9) 945 18,41 f; 248 3,268 sml. 272f; (10) 860b !Of; 
(11) Kgl. Landhusholdningsselskabs Skr. 2.2,1811 , 
15f; 145 26lf; (12) 248 1,204; (13) 255 12,1939, 
99; (14) 57b l 35f; (15) 563 11 2; 928 1,8 1; ( 16) 756 

16,641; ( 17) 945 18,42; 248 3,280f. 
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