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Høring vedrørende udkast til revideret autorisationsbekendtgø-
relse og revideret gasningsbekendtgørelse 
 

Miljøstyrelsen sender hermed følgende udkast til reviderede bekendtgørelser i 

offentlig høring:  

 
- "Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, 

overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler" 

 
- "Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse" 

Bekendtgørelserne medfører ikke materielle ændringer i forhold til det nugælden-

de regelsæt, men de er revideret med henblik på øget klarhed og fremtidssikring. 

 

Øget klarhed opnås bl.a. ved at samle beskrivelsen af autorisationskurser og be-

stemmelser vedrørende autorisation eller anerkendelse af kvalifikationer hos 

udenlandske personer i autorisationsbekendtgørelsen.  

 

Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning om godkendelse af et gasningsmiddel mod 

kaniner, og anser det for sandsynligt, at der i nærmeste fremtid kan indkomme 

ansøgninger om godkendelse af gasningsmidler mod rotter. Med revisionen sikres 

det, at sådanne midler kan anvendes, hvis de godkendes af Miljøstyrelsen, og der 

indføres krav om autorisation af personer, som måtte ønske at anvende sådanne 

gasningsmidler - på lignende måde som det gælder i dag for gasningsmidler mod 

mosegrise- og muldvarpe og insekter i lagre mv..   

 

Endelig indeholder den reviderede autorisationsbekendtgørelse en mindre lettelse 

for erhvervslivet, idet det fremover vil blive muligt for forhandlere af godkendte 

gasningsmidler at forhandle de forskellige produkter, hvis der er én person ansat i 

virksomheden, som har en gasautorisation (G1, G2, G3 eller G4). De nugældende 

regler kræver, at forhandlere har mindst én ansat med en G1-autorisation. Æn-

dringen skyldes, at de fire gasningskurser/-autorisationer giver det samme faglige 

sikkerhedsniveau mht. anvendelse af gasningsmidlerne. Forskellen mellem kur-

serne drejer sig primært om identifikation af målorganismerne og kendskab til 

deres biologi. 
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Begge bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.  

  

Der vil blive udarbejdet vejledninger til de to bekendtgørelser.   

 

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til ud-

kastene til de to bekendtgørelser senest tirsdag den 21. november 2017. 

 

Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsens postkasse (mst@mst.dk) med kopi til 

Søren Mark Jensen (soemj@mst.dk) og med angivelse af journalnummer: MST-

600-00060. 

 

Bekendtgørelserne er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer, der 

fremgår af vedhæftede fortegnelse. De er tillige offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 

Med venlig hilsen  
 
Søren Mark Jensen   
Projektleder 

Pesticider og Biocider   
Miljøstyrelsen 
Miljø- og Fødevareministeriet 

 
 
 

 

 


