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Resultat af høring vedr. udkast til bekendtgørelse om brug af gasningsmidler til skade-

dyrsbekæmpelse (gasningsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om uddannelse og auto-

risation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpel-

sesmidler(autorisationsbekendtgørelsen) 

 

Miljøstyrelsen sendte udkast til ændrede bekendtgørelser i offentlig høring den 2. november 2017 med 

frist for at afgive høringssvar den 21. november 2017. Materialet blev sendt i høring hos de sædvanlige 

høringsparter på bekæmpelsesmiddelområdet og lagt på Høringsportalen. 
 
Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar uden bemærkninger fra Dansk Byggeri, Dansk Arbejdsgiver 
Forening, Danske Kloakmestre, Dansk Bilbrancheråd og Danske Vandværker.  
 
CO-Industri, Brancheforeningen for Professionelle Skadedyrsbekæmpere og Institut for Agro-økologi 
ved Aarhus Universitet har fremsendt indholdsmæssige kommentarer.  
 
Høringsparters kommentarer og bemærkninger fra Miljøstyrelsen 
 
I det følgende opsummeres de indkomne kommentarer, som efterfølges af bemærkninger fra Miljøsty-
relsen.  
 
CO-Industri mener, at det flere steder i begge bekendtgørelser bør præciseres, at de anvisninger, som 
en bekæmper skal følge, og som fremgår af bekæmpelsesmidlernes etiket og brugsanvisning, stammer 
fra leverandøren af gasningsmidlerne.  
 
CO-Industri anfører også, at der i § 8 i gasningsbekendtgørelsen vedrørende gasning uden afspærring 
bør tilføjes, "hvis det kan ske forsvarligt".  
 
CO-Industri foreslår desuden, at der i gasningsbekendtgørelsens § 16 0m straffebestemmelser tilføjes 
henvisninger til bekendtgørelsens § 5, stk. 2 og 3, og til § 8 om henholdsvis opbevaring af gas i original 
emballage, om overholdelse af eventuelt strengere betingelser i godkendelse, etiket eller brugsanvis-
ning end i bekendtgørelsen og om gasning uden afspærring.  
 
CO-Industri foreslår endelig, at der også i § 16 henvises til § 12 om gasning på skibe og til § 13 om auto-
riserede personer og udenlandske skadedyrsbekæmperes afgivelse af information til kunder. 
 
Endelig foreslår CO-industri, at der foretages konsekvensrettelser i overensstemmelse med ovennævn-
te bemærkninger i autorisationsbekendtgørelsen.    
 
Miljøstyrelsens bemærkninger: Miljøstyrelsen mener ikke, at den foreslåede præcisering af, at anvis-
ninger i etiket og brugsanvisning stammer fra leverandøren, vil være hensigtsmæssig.  
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Der er i bekendtgørelsesudkastene anvendt den samme formulering, som fremgår af hovedbekendtgø-
relsen på området, der er bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Den valgte formulering i bekæmpel-
sesmiddelbekendtgørelsen er bl.a. begrundet i, at Miljøstyrelsen godkender etiketterne til plantebe-
skyttelsesmidler.  
 
Miljøstyrelsen er enig i, at det bør præciseres, at gasning uden afspærring alene kan ske når det ikke 
kræves i etiket eller brugsanvisning, og når den autoriserede person vurderer, at det kan ske uden risi-
ko for omgivelserne. 
 
Miljøstyrelsen finder det overflødigt at pålægge straf for overtrædelse af gasningsbekendtgørelsens § 5, 
stk. 2, (der bestemmer, at et gasningsmiddel skal opbevares i original emballage, indtil gasning udfø-

res). En sådan straffebestemmelse findes allerede i klassificeringsbekendtgørelsens
1
 § 49, stk. 1, nr. 6. 

 
En pålæggelse af straf for overtrædelser af § 5, stk. 3, er heller ikke nødvendig. Bestemmelsen er indsat 
i gasningsbekendtgørelsen for at gøre det utvedtydigt, at strengere vilkår, etiketkrav mv. i medfør af et 
gasningsmiddels godkendelse efter bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen har forrang for gasningsbe-
kendtgørelsens regler.  
 
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen indeholder straffebestemmelser for overtrædelser af vilkår og 
etiketkrav mv. i en godkendelse og en sådan strafbestemmelse skal derfor ikke gentages i gasningsbe-
kendtgørelsen. Miljøstyrelsen overvejer, om en klarere strafbestemmelse skal indsættes i bekæmpel-
sesmiddelbekendtgørelsen, da spørgsmålet er alment for brugen af bekæmpelsesmidler. 
 
Straffebestemmelsen i § 16, stk. 1, nr. 8, om overtrædelse af § 9 dækker situationer, hvor der ikke udfø-
res tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger ved udendørs gasning. Det er dermed ikke nødvendigt at 
strafpålægges overtrædelse af § 8.      
 
Endelig finder Miljøstyrelsen heller ikke, at der i en straffebestemmelse er behov for at henvise til § 12 
om gasning på skibe, da der i § 12 alene henvises til anden bekendtgørelse under Søfartsstyrelsen, hvis 
regelsæt skal følges i forbindelse med gasning ombord på danske skibe. Bekæmpelsesmidlet skal stadig 
benyttes i overensstemmelse med sin etiket og brugsanvisning. 
 
Der er endelig allerede en straffebestemmelse, der pålægger straf for overtrædelser af § 13. Den frem-
går af bekendtgørelsesudkastets § 16, stk. 1, nr. 3.  
 
Brancheforeningen for Professionelle Skadedyrsbekæmpere anfører, at det af gasningsbekendtgørel-
sens § 5 bør fremgå, at der alene må forhandles og benyttes gasningsmidler, som har en dansk god-
kendelse og dansk etiket. 
 
Foreningen foreslår også, at der i § 7, stk. 2 og i kapitel 6 af sikkerheds- og kontrolmæssige hensyn i 
forbindelse med gasning i skib eller af bygninger, bør indføres krav om forudgående anmeldelse til 
politiet, eller Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. 
 
Foreningen anfører også, at der i § 7, stk. 2, bør indgå nærmere bestemmelser, herunder bl.a. om at 
tilstødende rum skal være ventilerede, så længe gasning pågår. 
 
Foreningen spørger desuden, om det er muligt, fx ved bekæmpelse af muldvarpe, at efterleve § 11, stk. 
4, hvor det bestemmes, at bekæmpere skal journalføre hvilken mængde bekæmpelsesmiddel der er 
medbragt og anvendt i forbindelse med gasning. 
 
Endelig foreslår foreningen, at § 12 om gasning på skibe omformuleres, så der frem for henvisning til 
bekendtgørelse om anvendelse af pesticider i skibe henvises direkte til den Internationale Maritime 
Organisations (IMOs) anbefalinger.   
 

                                                             
1
 Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 

stoffer og blandinger 
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Vedrørende autorisationsbekendtgørelsen foreslår brancheforeningen, at der af sikkerhedsmæssige 
årsager i § 13 stilles krav om, at der i forbindelse med virksomheders salg af gasningsmidler til anven-
delse i bygninger og skibe skal være en ansat person med en G2-autorisation.   
 
Miljøstyrelsens bemærkninger: Miljøstyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at indføre en bestem-
melse om, at et gasningsmiddel skal have en dansk godkendelse. Gasningsmidler, der falder i produkt-
type 18, kan godkendes i hele den europæiske union, og anvendes i hele unionen på baggrund af en så-
dan godkendelse. Dermed er der ikke meddelt dansk godkendelse. Der er allerede krav om, at bekæm-
pelsesmidler, der sælges i Danmark, skal være forsynet med dansksproget etiket, og der er straffebe-
stemmelser herom i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 63, stk. 1, nr. 3.    
 
Styrelsen er heller ikke enig i, at der bør indføres krav om anmeldelse af gasning af bygninger og på 
skibe. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kun kendskab til to utilsigtede hændelser med denne 
form for gasning siden 1995. En tidligere bestemmelser om forudgående anmeldelse kunne ofte ikke 
efterleves af bekæmperne, som i flere tilfælde får bestilling på gasninger med meget kort tidsfrist.   
 
Miljøstyrelsen fastholder, at det, som det fremgår af § 7, stk. 2, skal undgås, at gas kan sive ud fra gas-
sede rum. Brancheforeningens ønske om mere detaljerede behandling af emnet, herunder om vigtig-
heden af at tilstødende rum ventileres, vil kunne indgå nærmere i vejledningen til bekendtgørelsen. 
 
Med hensyn til bekæmperes journalføring af oplysninger om mængde af medbragt og anvendt gas-
ningsmiddel i forbindelse med en bekæmpelse, vurderer Miljøstyrelsen, at dette er et relevant krav, 
som nemt vil kunne efterleves af bekæmperen i forbindelse med anvendelse af alle nuværende god-
kendte gasningsmidler.  
 
Styrelsen er ikke enig i, at det vil være hensigtsmæssigt at henvise direkte til IMOs regelsæt om anven-
delse af pesticider på skibe i gasningsbekendtgørelsens § 12.  De gældende danske regler fremgår af 
bekendtgørelsen om anvendelse af pesticider i skibe, og der henvises derfor til disse.  
 
Endelig er Miljøstyrelsen ikke enig i, at det vil være nødvendigt at stille krav om, at virksomheder, som 
sælger gasningsmidler til autoriserede bekæmpere, skal have en person ansat, som har en G2-au-
torisation i forbindelse med salg af gasningsmidler til anvendelse i bygninger eller i skibe. Udstedelse 
af samtlige gasningsautorisationer (G1, G2, G3, og G4) er betinget af, at den autoriserede person har 
bestået et anerkendt kursus, som bl.a. omhandler risici og sikker håndtering i forbindelse med anven-
delse af gasningsmidler.  Det kræves desuden i medfør af autorisationsbekendtgørelsen, at en person, 
som ønsker at foretage bekæmpelse vha. gas i bygninger og i skibe, har en specifik autorisation (G 2), 
og dermed har bestået et specifikt kursus, som netop har haft fokus på de særlige forhold, som skal 
iagttages ved en sådan bekæmpelse. 
 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet bemærker, at det bør tilføjes i gasningsbekendtgørelsens § 
8, vedrørende gasning uden afspærring, at de samme betingelser bør gælde for eventuel undladelse af 
advarende skiltning. 
 
Institut for Agroøkologi gør desuden opmærksom på, at det ikke alene er ved påbegyndelse af gasning, 
men så længe der kan forekomme gas i mosegrises og muldvarpes gangsystemer (ca. 2 døgn), at der 
kan være risiko for forgiftning af ikke-måldyr.    
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at der kan være særlig fare for forgiftning af hunde, som graver i 
jorden på steder, hvor der er lagt gas i mosegrise-eller muldvarpegange, og at der også kan være fare, 
hvis gasning foretages, hvor der er frilandsgrise.  
 
Institut for Agroøkologi bemærker vedrørende autorisationsbekendtgørelsen, at kravene i § 33 om 
afgivelse af oplysninger fra bekæmper til den person, som bekæmpelse foretages for, ikke alene skal 
gælde for ikke-danske personer, men for alle bekæmpere.  
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Miljøstyrelsens bemærkninger: Med hensyn til vilkår vedrørende udeladelse af afspærring og skiltning 
er Miljøstyrelsen enig med Institut for Agroøkologi, og styrelsen vil rette teksten i bekendtgørelsen til 
at omfatte skiltning. 
 
Miljøstyrelsen er desuden enig i, at det bør præciseres, at de nødvendige foranstaltninger til beskyttel-
se af personer og dyr ikke bare skal tages, når gasningen begynder, men opretholdes, så længe gassen 
virker.  
 
Med hensyn til den særlige risiko for gravende hunde og frilandsgrise, vil Miljøstyrelsen gøre opmærk-
som herpå i vejledningen til bekendtgørelsen. 
 
Kravet i § 33 i autorisationsbekendtgørelsen skal ikke påhvile alle brugere af bekæmpelsesmidler. § 33 
implementerer bestemmelser i EU's anerkendelsesdirektiv (direktiv 2005/36), der specifikt vedrører 
særlige krav i forhold til den frie bevægelighed for arbejdstagere i EU. 
 
  
 


