
 

 

Vejledning	til	gasningsbekendtgørelsen	

Ad § 1 

Bekendtgørelsen omfatter alle former for skadedyr, som bekæmpes ved hjælp af luftformige bekæmpelses-

midler, men ikke rotter, da disse dyr er reguleret ved særlig lovgivning. Rotter bekæmpes i øvrigt traditionelt 

med andre midler. 

Gasning kan forekomme i mange forskellige faciliteter hvoraf lagre af korn blot er et eksempel. Gasning, der 

sker i containere, under presenning eller i glasrum, er også omfattet. Ud over skadedyr i korn og frø, kan der 

være tale om gasning af skadedyr i fx møbler, træ, plantedele, maskindele, uld, fjer, pelsværk, gobeliner, mu-

seumsgenstande, tøj, dokumenter osv. 

Bekendtgørelsen omhandler bekæmpelsesmider i luftform (gas), uanset om de er godkendt som plantebe-

skyttelsesmidler eller som biocidholdige produkter. Bemærk definitionen af gas i § 2, den er meget bred og 

omfatter alle bekæmpelsesmidler, der optræder i luftform ved normalt tryk.   

Bekendtgørelsen omfatter med ændringen fra 2015 også salg af gas, jf. § 6. 

Ad § 3 

Bemærk, at en desinfektør både skal have ret til at købe og bruge meget giftige bekæmpelsesmidler som defi-

neret i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Retten opnås ved at gennemgå et kursus, der er specielt rettet 

mod bekæmpelse af skadedyr med gas. Da bekæmpelsen både kan ske ved gasning af pattedyr i underjordis-

ke gange på friland og af insekter i lagre, siloer, containere mv., er der tale om to forskellige typer af skade-

voldere og vidt forskellige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med bekæmpelsen. Derfor er der tale 

om to forskellige uddannelser som desinfektør.  

Når desinfektøren har gennemgået et kursus i fx bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe eller skadevoldende 

skadedyr i lagre af korn mv. med gas, er yderligere uddannelse ikke nødvendig til at opfylde kravene i gas-

ningsbekendtgørelsen, bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og autorisationsbekendtgørelsen til indkøb og 

brug af de specifikke giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler, som kurserne omfatter brugen af, men det 

vil være nødvendigt, at den pågældende gennemgår yderligere undervisning og autoriseres, ifald vedkom-

mende ønsker at købe og erhvervsmæssigt at benytte andre sprøjtemidler (plantebeskyttelsesmidler). 

En udenlandsk desinfektør fritages for kravet om en særlig uddannelse, hvis vedkommende opfylder de krav, 

som fremgår af § 3, stk. 2-4, men kravet om, at vedkommende skal have ret til at bruge meget giftige bekæm-

pelsesmidler bliver opretholdt. Der er også en hjemmel i § 4, stk. 4, til at danske desinfektører i ganske særli-

ge tilfælde kan blive autoriseretuden at have gennemgået et formelt kursus. 

Ad § 4 

Det meldes i god tid ud på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvordan man kan generhverve sin autorisation til en 

ny periode.  

Ad § 5 

Miljøstyrelsen annoncerer på sin hjemmeside de gaskurser, der er godkendt af styrelsen, og som er til rådig-

hed i Danmark.  Kurserne skal opfylde de indholdsmæssige krav, der er beskrevet i bilag 1. Alternativt kan 

Miljøstyrelsen anerkende et kursus, som allerede bliver tilbudt her i landet eller i udlandet. Baggrunden for 

anerkendelse kan eksempelvis være en vurdering af, at der ikke vil være et tilstrækkeligt antal deltagere til at 

oprette et særskilt kursus, eller at der ikke findes tilstrækkelig viden om emnet her i landet. For tiden benyt-

tes denne model for autorisation af desinfektører, der bekæmper skadegørende insekter o.l., for eksempel i 

kornlagre eller containere, idet Miljøstyrelsen anerkender en uddannelse, der udbydes i Sverige og en uddan-

nelse, der udbydes i Tyskland. 



 

 

Ad § 6 

Bestemmelsen er ny og stiller krav om, at salg af gas skal ske ved en autoriseret fysisk person. Denne fysiske 

person kan være ansat i en virksomhed. 

Ad § 7 

Gasning skal ske med midler, som er godkendt til bekæmpelse her i landet. Det er altså ikke tilladt selv at im-

portere midler og at bruge dem, heller ikke import fra andre EU-lande.  

Brugsanvisningen skal følges nøje. Det er herunder af betydning, at desinfektøren ved, hvordan rester af et 

produkt skal håndteres, og at desinfektøren har egnet emballage med sig til at opbevare anbrudte pakninger. 

Ad § 8 

Autorisationen af en desinfektør gælder for den pågældende personligt. Hvis desinfektøren skal benytte med-

hjælpere, for eksempel i forbindelse med afspærring og vagt, eller hvis gas skal lægges ud over et forholdsvis 

stort areal, påhviler det denne at sørge for, at medhjælperne får den fornødne instruktion, og at de har forstå-

et instruktionen. Instruktionen kan i mange tilfælde med fordel gives som en kombination af skriftlige og 

mundtlige oplysninger. 

Hvis desinfektøren skønner, at det er nødvendigt, kan forståelsen af skriftlige instruktioner kontrolleres ved 

at stille spørgsmål, som skal vise, at medhjælperen har forstået disse. Ansvaret for, at instruktionen er givet, 

og for at medhjælperen skønnes at have forstået instruktionen, påhviler desinfektøren. 

Ad § 9 

Ved gasning skelner bekendtgørelsen mellem gasning inden døre og gasning udendørs.  

Gasning udendørs forstår bekendtgørelsen kun som gasning, der udføres i en større afstand end ti meter fra 

bygninger, hvor der opholder sig eller færdes mennesker eller dyr.  

Al anden gasning er ”inden døre” efter bekendtgørelsen. Ved gasning inden døre skal der foretages afspær-

ring og opsættes advarselsskiltning, men det overlades til desinfektøren at vurdere, om der skal være vagt ved 

området, der gasses. Hvis der er tvivl om, hvorvidt afspærringen kan være effektiv i al den tid, hvor gasnin-

gen udføres, bør der være permanent vagt. 

Ad § 10 

Denne bestemmelse er fortrinsvis rettet imod desinfektører, der bekæmper muldvarpe og mosegrise. 

Ad § 11 

Denne bestemmelse retter sig både mod gasning inden døre og udendørs. 

Ad § 12 

Når gasningen er ophørt, vil der gå nogen tid, inden det gassede område er sikkert at færdes i uden ånde-

drætsværn. Afspærring og eventuel vagttjeneste må ikke ophæves, før desinfektøren har sikret sig, at adgang 

er i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt er forsvarlig. 

Ad § 13 

Bestemmelsen stiller ikke krav til journalens form, kun til de oplysninger, den skal indeholde, og til, hvor 

længe oplysningerne skal gemmes. Oplysningerne må gerne føres i sprøjtejournalen, hvis en sådan alligevel 

er i brug. 

Ad § 14 

På skibe er gasning reguleret af Søfartsstyrelsens forskrifter, som er baseret på en vejledning fra Den Inter-

nationale Søfartsorganisation, IMO. Den nyeste vejledning har nr. MSC.1/Circ.1264 af 27. maj 2008. 

Ad §§ 15-17 



 

 

Disse bestemmelser er indsat for at opfylde krav i servicedirektivet, direktiv nr. 2006/123/EF. Der er tale om 

standardformuleringer med tilpasning til bekendtgørelsens øvrige tekst. 

Ad §§ 18-20 

Disse bestemmelser følger af det såkaldte anerkendelsesdirektiv, direktiv nr. 2005/36/EF. 

Ad § 26 

Bestemmelsen indføres for at sikre en rimelig overgangsperiode for gældende tilladelser til indkøb og brug af 

midler mod mosegrise og muldvarpe. 

 

Bilag 1 – Uddannelsesemner 

Ad 3) ”Ulovlig import” betyder, at det skal gøres klart for kursisterne, at det er ulovligt at benytte importere-

de bekæmpelsesmidler af enhver slags, herunder midler til gasning. Midlerne skal være godkendt af Miljøsty-

relsen, købes i Danmark, og skal have en dansk etiket og brugsanvisning.  

 


