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Den 30. marts 2020 

 

 

 

 

 

Til høringsparterne, jf. høringsliste 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 
 

Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i høring. 

 

Høringssvar kan sendes elektronisk til mfvm@mfvm.dk, med cc til 

lodci@mfvm.dk eller ved brev til Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 

12, 1216 København K, senest fredag 15. maj 2020. 

 

I høringssvaret bedes angive journalnummer 2020-2123. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn 

offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 

 

Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelse kan rettes til Louise Due Dirksen 

Cifuentes på mail lodci@mfvm.dk. 

 

Om forslaget til ændring af bekendtgørelse 

 

Bekendtgørelsen følger op på ”Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021” 

som blev indgået den 11. januar 2019, hvor aftaleparterne blev enige om at indføre et forbud mod salg 

af koncentrerede midler til private. Aftaleparterne er enige om, at private fremadrettet kun må købe og 

anvende pesticider, der sælges som klar-til-brug eller er midler med lav risiko f.eks. pelargonsyre. 

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2020. Datoen er valgt ud fra, at forhandlerne fra denne dato skal 

kontrollere, at alle købere af pesticider til professionelt brug har en autorisation. Det er altså til den tid 

muligt på enkelt vis at skelne mellem autoriserede og ikke-autoriserede brugere. 

 
Herudover renses bekendtgørelse generelt for forældede bestemmelser og bliver revideret lovteknisk, 

blandt andet ved at strømline definitioner m.m. Kapitel 5 opdateres generelt, blandt andet ift. 

henvisninger til autorisationsbekendtgørelsen. Eftersom klassificeringsbekendtgørelsen står over for 

at blive ophævet 1. januar 2021, ændres alle henvisninger hertil i stedet til klassificeringsforordningen. 

Ydermere indsættes der et bilag 7 med en advarselstavle til brug for henvisningerne hertil fra § 28. Det 

sker for at imødekomme at henvisningen til advarselstavlen i klassificeringsbekendtgørelsen vil blive 

slettet. 

 

Herudover præciseres opbevaringsbestemmelser i § 28. Bestemmelsen regulerer i dag giftige og meget 

giftige bekæmpelsesmidler samt bekæmpelsesmidler med sikkerhedssætning P 405. Disse regler vil nu 

i visse tilfælde også gælde for bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter, som er 

bekæmpelsesmidler med CMR-stoffer. Strafbestemmelserne tilknyttet § 28 opbevaringsregler 

revideres ligeså. 
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Bekendtgørelsen udvider således, at bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter på lige fod med 

giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler heller ikke må ikke anvendes i private haver, på rekreative 

græsarealer med offentlig adgang og på andre udendørsarealer, som er offentligt tilgængelige eller til 

behandling af beplantninger i skel mod offentlige veje eller private haver. Ændringen tilbagefører 

bestemmelsen til reglerne i 2011, da de efterfølgende ændringer i definitionen har skabt usikkerhed 

om reglerne.  

 

Der indsættes en ny bestemmelse om offentliggørelse af harmoniserede risikoindikatorer samt ny 

henvisning til fastsættelse af harmoniserede risikoindikatorer i EU-noten nederst i bekendtgørelsen. 

Der indsættes en strafbestemmelse for overtrædelse af reglerne om, at rottebekæmpelse kun må 

udføres af autoriserede personer jf. § 26. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 26 er i dag ikke 

strafbelagt, og Kemikalieinspektionen anvender derfor i stedet strafbelæggelsen af § 27, hvori er 

fastsat, at bekæmpelsesmidler mod rotter kun må udleveres til og besiddes af en autoriseret person. 

Dette har den følge, at inspektionen alene kan politianmelde for selve besiddelse, men ikke for selve 

udførelsen af bekæmpelsen (som fremgår af § 26), herunder om udførelsen er sket i strid med de 

angivne retningslinjer for bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler f.eks. at bekæmpelse 

af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler skal foregå i aflåste foderstationer. Dette bliver der således 

rettet op på med ændringen. 

 

Grundgebyrer og tillægsgebyrer for behandling af ansøgninger om godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige midler i bilag 4 og 5 af bekendtgørelsen er opdaterede i 

overensstemmelse med § 50. Gebyrsatserne gælder for ansøgninger modtaget senest den 15. januar 

2020.  

 

Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet). 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Due Dirksen Cifuentes 


