
Kemikaliekontrollen i 1947. 

Af J. L. Schnicker. 

Kemikaliekontrollen er den 1. April udskilt fra Statens 
plantepatologiske Forsøg og oprettet som en selvstændig Insti
tution under Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Ved 
samme Lejlighed blev Personalet udvidet, saaledes at der an~ 
sættes 3 Assistenter ved Kontrollen. Da det ikke har været muligt 
at skaffe egnet Personale, vil dette dog ikke være fuldtalligt før 
1. Februar 1948, fra hvilken Dato følgende Assistenter vil være 
ansat: fhv. Militærapotekerr i hollandsk-indisk Tjeneste, cand. 
pharm. O. A. Martins, cand. pharm. H. Laug og cand. pharm. 
E. K. Wisnwr. 

Kontrollen har i 1947 beskæftiget sig med: 
Kontrol med Overholdelse af Lov af 23. Marts 1932 om 

Midler til Bekæmpelse af Plantesygdomme m. m., som ændret 
22. December 19'39. Kontrol med Overholdelse af Lov af 15. Maj 
1946 om Fluebekæmpelsesmidler. . 

Kontrol med Overholdelse af Indenrigsministeriets Bekendt
gørelse af 28. Februar 19'31 om Gifte, der anvendes til Bekæm
pelse af Plantesygdomme m. m. 

Frivillig Forhaandskontrol med Midler til Bekæmpelse af 
Plantesygdomme m. m., som Fabrikanter eller Importører har 
ønsket analyseret, inden Midlerne gik ud i Handelen. 

Bekæmpelsesmiddellovene. 

Der er i 19'47 kontrolleret 452 Prøver, som dels er indkøbt 
i Detailhandelen, dels er udtaget af Lagerbeholdning hos Fabri
kant eller Grosserer, og dels er tilsendt Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur ener Landbrugsministeriets Udvalg vedrø
rende Fluebekæmpelsesmidler til Afprøvning. 



713 

Af de forskellige Slags Kemikalier og Præparater er der 
undersøgt etforskeUigt Antal Mærker: 

Sprøjteolier .............................. .' 8 
Frugttrækarbolineer ........................ 12 
Nikotinpræparater ......................... 12 
Tobaksaffald .............................. 1 
Nikotinrygestrimler ........................ 3 
Blyarsenat ................................ 5 
Zinkarsenat ............................... 4 
Schweinfurtergrønt ........................ 1 
Kobberholdige Præparater .................. 21 
Cyanpræparater ........................... 1 
Svovlpræparater ........................... 10 
Afsvampningsmidler ....................... 22 
Svovlkalk ................................. 6 
Dinitroortokresolholdige Præparater ........ 5 
Kvælstofholdige organiske Forbindelser ...... 4 
Hexaklorcyklohexanholdi,ge Præparater ...... 9 
Pentaklordifenylætanholdige Præparater .... , 60 

Et kviksølvholdigt Afsvampningsmiddel laa fra 14.7 til 28.9 
pCt. under det deklarerede Kviksølvindhold. Aktieselskabet vilde 
ikke anerkende Rigtigheden af Anmeldelsen, luen maaUe, efter 
at Politiet havde overladt det noget af de indkøbte Pakninger, 
erkende, at det kom til salUlue Analyseresultater. 

Et kviksølvholdigt Afsvampningsmiddel laa fra 19.2 til 28.0 
pCt. under det deklarerede Kviksølvindhold. 

Et flydende kviksølvholdigt Afsvampningsmiddel laa fra 
25.6 til 62 pet. under det deklarerede Kviksølvindhold. Fabri
kanten forklarede til Rapport, at et af de indkøbte Partier havde 
fol' lavt Kviksølvindhold. paa Grund af n1angelfuld Olurøring 
ved Fremstilling af Præparatet, saaledes at den øvrige Del af 
Fabrikatet havde saa lneget større Kviksølvindhold. For den 
øvrige Del af Fabrikatet vilde den i Henhold til Lovgivningen 
indrømmede Latitude derfor være meget stærkt overskredet i 
opadgaaende Retning. Med Hensyn til et andet indkøbt Parti 
forklarede Fabrikanten, at han havde sikret sig, at det anvendte 
Koncentrat havde det angivne Indhold, men at en Undersøgelse 
havde vist, at i et Parti Koncentrat gik Kviksølvet kun delvis i 
Opløsning, fordi Koncentratet var blevet tørret ved for høj Tem
peratur. Firmaet, som i 1946 blev ikendt en Bøde paa 600 Kr. 
for underlødigt Afsvampningsmiddel, blev nu ikendt en Bøde 
paa 2000 Kr. 
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Et kviksølvholdigt Tørafsvampningsmiddellaa fra 18.1 til 33.s 
pCt. under det deklarerede Kviksølvindhold. Firmaet, der havde 
konstateret, at Varen var af uensartet Sammensætning, havde 
foretaget en Blanding af det resterende Parti, og havde ladet det 
analysere, hvorved det rette Indhold var konstateret. Der fore
laa derfor enten den Mulighed, at Partiet var kommetpaa Mar
kedet, forinden Blandingen havde fundet Sted, eller at Blandin
gen ikke var foretaget med tilstrækkelig Nøjagtighed. Sagen af
sluttedes med, at Firmaet har indkaldt alle i Detailhandelen 
beroende Pakninger og samtidigt meddelt de paagældende Fir
maer, at Varen ikke maa sælges til Firmaernes Kunder. Præpa
ratet vilde kunne bringes paa Markedet igen, dersOIn Firmaet 
foretog en omhyggelig Opblanding af Præparatet, ændrede Ana
lysedeklarationen til Præparatets faktiske Indhold, forsynede 
Pakningerne med Ompakningsdato, samt slettede Ordene »Aner
kendt af Statens ForsøgsvirksOlnhed i Plantekultur«, men Fir
maet foretrak at destruere Partiet. 

Et kviksølvholdigt Afsvampningslniddel indeholdt fra 25.3 
til 26.7 pCt. under det deklarerede Indhold af Kviksølv. Tog man 
Hensyn til, at Pakningerne indeholdt en større Vægtmængde end 
angivet, manglede der fra 15.3 til 13.7 pCt. Kviksølv. Importøren 
hævdede, at de indkøbte Pakninger stammede fra en 25 kg's 
Pakning, Kontrollen den 8. November 1944 havde udtaget en 
Prøve af og ved Analyse fundet i Orden. Da omtalte Pakning 
bestod af en tættillukket JerntrOlnle, kunde Luftens Fugtighed 
eller andre Forhold ikke have indvirket paa Kviksølvindholdet 
i Tiden fra 1944 og til Ompakning i Papemballage, hvorfor 
Importøren maatte hævde, at enten var Kontrollens Analyse i 
1944 eller den i 1947 fejlagtig. Da Kontrollen havde udført Ana
lyserne saavel i 19'44 som i 1947 med fornøden Omhu og med 
ganske sammenfaldende Resultater i tre Fællesanalyser, maaUe 
Kontrollen hævde, at de indkøbte Pakninger ikke kunde stamme 
fra den i 1944 analyserede 25 kg's Pakning. Importøren, som i 
1946 vedtog en Bøde paa 50 Kr. for underlødigt Afsvampnings
middel, blev nu ikendt en Bøde paa 200 Kr. 

Et kviksølvholdigt Tørafsvampningslniddel indeholdt fra 
24.8 til 25.9 pCt. mindre ,Kviksølv end deklarerret. De indkøbte 
Pakninger var i Papemballage. Ved at hensætte en Prøve af 
AfsvampningsInidIet i Papirpose viste det sig, at Prøven aftog 
i Vægt, samt at Kviksølvindholdet aftog samtidig med Vægt
tabet. Man kan saaledes regne med, at det for lave Indhold af 
virksom Forbindelse i de indkøbte Pakninger skyldes, at Impor-
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løren har pakket Varen i uegnet Emballage, i hvilken Varen ved 
Henstand stadig forringes i Værdi. Da Importøren erklærede, at 
Varen siden 11. Juni 19'46, d. v. s. inden Kontrollen blev bekendt 
med Forholdet, er blevet udstykket i Blikemballage, blev Sagen 
efter Omstændighederne henlagt, idet det dog samtidig af Land
brugsministeriet tilkendegaves Importøren, at fremtidige Over-
trædelser vil blive paataIt. . 

Et kviksølvholdigt Afsvampningsmiddel laa fra 25.2 pCt. 
under til 16 pCt. over det deklarerede Indhold. Nogle Pakninger 
var ensartet blandet, medens Indholdet i een Pakning varierede 
fra den deklarerede Mængde til 21,6 pCt. under denne. Naar man 
tager i Betragtning, at der benyttedes 5 g af Præparatet til Ana
lyse, maa det betegnes som en ekceptionel daarlig Opblanding. 

Et kobberoxykloridholdigt Bekæmpelsesmiddel, som blev 
solgt til Bekæmpelse af Kartoffelskimmel, var ikke anmeldt til 
Kontrollen og var kun deklareret med Indhold af Kobberoxy
klorid uden Angivelse af, om det var Kobberoxyklorid med 15 
pCt. eller med 45 pCt. eu. Med 15 pCt.'s Vare skulde Præparatet 
indeholde ca. 9 pCt. og med 45 pCt.'s Vare ca. 27 pCt., medens 
det virkelige Indhold ved Analyse viste sig at være 17.4 pCt. 
Ingen i Firnlaet var vidende om Præparatets virkelige Sammen
sætning, og Præparatet var ikke forsynet med Brugsanvisning 
med Dosisangivelse. Firmaet vedtog en Bøde paa 200 Kr. 

Et Firmas Tobaksaffald, som ikke var anmeldt til Kontrol
len, indeholdt 40 pCt. mindre Nikotin end deklareret. Fabrikan
ten forklarede, at man var ophørt med Salget af Bekæmpelses
midlet, da det ikke havde svaret til Forventningerne. Dette kan 
ikke undre, da man ved Fremstilling af Sprøjtevædske efter 
Brugsanvisningen vilde faa langt under 1/2 prO' mille NikO'tin i 
Sprøjtevædsken. 

Nogle nikotinholdige Rygestrinlier laa fra 12.8 pCt. under 
til 42 pCt. over det deklarerede Indhold. Medens Fabrikanten 
stod uforstaaende overfor det for lave Indhold, idet den til Fabri
kationen anvendte Nikotin blev analyseret inden Fabrikationen, 
forklarede han, at det for høje Indhold af Nikotin skyldes, at 
Strimlerne paa Grund af Emballagemangel maa emballeres i 
Pap, hvorigennem der fordamper Vand, hvorimO'd Nikotinen for
bliver i Strimlerne. I Anledning heraf er den i Henhold til Lov
givningen indrømmede Latitude --,-. indtil Blikemballage atter 
kan fremskaffes - ophævet i opadgaaende Retning med Hensyn 
til dette Firmas Nikotinrygestrimler. 

Nogle nikotinholdige Rygestrimler indeholdt fra 24 pCt. 
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under til 2 pCt. over den dekl~re!,ede Mængde. Finnaet fore
holdt, at det, hvis det skulde overholde den i Henhold til Lov
givningen indrømmede Latitude paa + 5 pCt., vilde ophøre med 
at fremstille Rygestrimler. Det er blevet meddelt Firmaet, at man 
fremtidig indrømmer det en Latitude paa + 10 pCt. af det an
givne Indh91d af ren Nikotin i Rygestrimler fremstillet af 
Firmaet. 

Et Firma, SOln forhandlede et DDT-hO'ldigt Præparat, havde 
paa Etiketten angivet: »Godkendt af Landbrugsministeriet«. Præ
paratet var anerkendt af Landbrugslninisteriets Udvalg vedrø
rende Fluebekæmpelsesmidler SO'111 virksO'mt luod Stuefluer, og 
Udvalget havde som sædvanligt ved Anerkendelsen meddelt Fir
maet, at det ved Reklamering lned Anerkendelsen skulde gengive 
denne in extenso. Firmaet hævdede sO'nl sin Opfattelse, at man 
ved Reklamering IllaaUe forstaa Reklamering f. Eks. i Aviser 
eHer Fagtidsskrifter, medens Angivelsen af Anerkendelsen paa 
Etiketten ikke var Reklmue, en Opfattelse som ikke kan godken
des af Kontrollen. Da Præparatet desuden angaves at være virk
somt mod en lang Række Insekter, som er skadelige for de i 
Havebruget dyrkede Planter, og Finnaet følgelig gav det Ud
seende af, at Præparatet var afprøvet og anerkendt af Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, forelaa der i høj Grad mis
visende og vildledende Reklame. 

Paa et Bordeauxpudder stod »Anerkendt af Statens Fnr
søgsvirksomhed i Plantekultur«. Da der paa Brugsanvisningen 
anførtes en Del Sygdomme, nlod hvilke Forsøgsvirksomheden 
ikke havde anerkendt Præparatet, og da Forsøgsvirksom.hedens 
Anerkendelse ikke var anført ordret og tydeligt adskilt fra den 
øvrige Tekst, forelaa der misvisende og vildledende Reklame. 
En Undersøgelse viste, at Fabrikanten selv var blevet opmærk
som paa Forholdet og havde ladet ny Etikette trykke. 

Landbrugsministeriets Udvalg vedrørende Fluebekæmpelses
lnidler havde anerkendt et DDT-holdigt Sprøjtemiddel til Be
kæmpelse af Stuefluer. Da Anerkendelsen ikke var angivet in 
extenso, og da Etik~tten angav: »anvendes i 1 pCt. Opløsning 
1l10d Fluer og andre skadelige Insekter i Mejerier, Frugtplan
tager, Land- og Havebrug«, hvorved Forbrugerne maatte faa det 
Indtryk, at Midlet ogsaa var anerkendt mod Insekter, som er 
skadelige for de i Have- og Landbruget dyrkede Planter, forelaa 
der urigtig og vildledende Reklame. 

En Fabrikant havde til forskellige Landboforeninger og 
større Landbrug overalt i Landet distribueret en af ham affattet 



717 

og trykt Reklamebrochure angaaende et Ukrudtsbekæmpelses
middel indeholdende Vækststoffer. I Reklamebrochuren stod 
bl. a.: »efter at Statens Ukrudtsforsøg har gennemprøvet de nye 
Midler i Sommer«. Midlet var end ikke anmeldt til Afprøvning 
ved Statens Ukrudtsforsøg, og. der forelaa et bevidst Forsøg paa 
at bibringe Kunderne det Indtryk, at Midlet var afprøvet af Sta
tens Ukrudtsforsøg. Fabrikanten hævdede, at han intet havde 
solgt, da han ikke havde kunnet fremskaffe Raamaterialerne, 
hvilket dog ikke ændrer det Forhold, at der foreligger urigtig 
og vildledende Reklame. 

En Fabrikant, som fremstillede forskellige Midler mod In
sekter, der er skadelige f GI' de i Have- og Landbruget dyrkede 
Planter samt mod Fluer, Dg som iøvrigt ikke havde anmeldt 
Præparaterne til Kontrollen, averterede med, at hans Labora
torium var »anerkendt af Myndighederne iflg. Lov Nr. 34, Para
graf 6«, samt at hans Fluebekæmpelsesmiddel var anerkendt af 
Landbrugsministeriets Tilsyn med Fluebekæmpelsesmidler. Aner
kendelsen af' Laboratoriet refererer til, at han i Henhold til 
§ 6 i LGV Nr. 34 af 28. Februar 1931 om Gifte har erholdt Am
tets Tilladelse til Handel med Gifte, og hans Fluebekæmpelses
middel har end ikke været indsendt til Afprøvning med en Aner
kendelse for øje. 

En Fabrikant havde sendt nogle Præparater paa Markedet, 
som ikke var anlneldt til KGntrollen, og Fabrikanten havde ikke 
ansøgt Indenrigsministeriet om Godkendelse af Brugsanvisningen 
til et giftholdigt Bekæmpelsesmiddel, hvorved Tidsbegrænsnin
gen for Anvendelsen af Præparatet var affattet med en Ordlyd, 
som ikke kunde godkendes af Ministeriet. Fabrikanten Gplyste, 
at Præparaterne var anmeldt til Statens plantepatologiske For
søg, og Sagen blev bilagt en Skrivelse fra Forsøgene, af hvilken 
det fremgik, at Anmeldelsen var modtaget. Fabrikanten oplyste 
endvidere, at han vilde ansøge Indenrigsministeriet om. Godken
'delse af Brugsanvisningen til det giftholdige Bekæmpelsesmiddel, 
naar han havde bedre Overblik Qver, i hvilke Paknings størrelser 
Præparatet vilde blive forhandlet. Det blev fastsla~et ved Dom, 
at den Anmeldelse, som var sket til Statens plantepatologiske 
Forsøg, var sket i Henhold til »Regler for Afprøvning ved Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur af Specialpræparater' til Be
kæmpelse af Plantesygdomme, Skadedyr og Ukrudt« for at faa 
Præparate;rne anerkendt, at Anmeldelsen var sket paa de dertil 
indrettede Anmeldelsesblanketter, at denne Anmeldelse var fri
villig, men af stor økonomisk Interesse for Fabrikanten, samt at 

47 
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denne Anmeldelse intet havde at gøre med den lovpligtige An
meldelse til Kemikaliekontrollen, hvilken sidstnævnte Anmeldelse 
er Grundlaget for Kontrollens Indkøb af Præparater til Kontrol
analyse. Endvidere fastslog Dommen, at Brugsanvisningen til 
det giftholdige Bekæmpelsesmiddel skulde have været godkendt 

- af Indenrigsministeriet, forinden Midlet blev bragt paa Marke
det, hvorfor Fabrikanten blev idømt en Bøde paa 650 Kr., her
under 500 Kr. for Overtrædelse af Giftloven. 

Et kobberholdigt Præparat var forsynet med utilstrækkelig 
Analysedeklaration. Fabrikanten havde inden Krigen faaet An
modning om at ændre Deklarationen, naar ny Etiketter blev 
fremstillet. Paa Grund af Krigen udgik Præparatet af Handelen, 
og det kom igen paa Markedet nled samme Analysedeklaration 
paa ny Etiketter. Fabrikanten vedtog en Bøde paa 300 Kr. 

Et DDT-holdigt Middel var forsynet 111ed Angivelse »Puste-
111iddel mod Insekter«. Præparatet var ikke arllueldt til Kontrol
len, og Fabrikanten havde ikke faaet autoriseret en Protokol 
til Indførelse af Fabrikation, Salg og Udlevering af Midlet i Hen
hold til Fluebekæmpelsesmiddelloven. Fabrikanten hævdede, at 
Midlet var anmeldt til Kontrollen i 1940, men da denne Anluel
delse angik Præparatet med Indhold af Rotenon og Pyrethrum, 
medens Præparatet nu indeholdt DDT, blev Fabrikanten for 
dette Forhold idømt en Bøde paa 50 Kr. Fabrikanten hævdede 
endvidere, at hans Præparat ikke var solgt sonl virksomt mod 
Fluer, og at han ikke ansaa det for egnet til Bekæmpelse af 
Fluer, hvorfor han blev frifundet for dette Forhold. Kontrollen 
var ikke tilsagt til Retsmødet. Først efter Ankefristens Udløb 
blev Landbrugsministeriet og Kemikaliekontrollen gjort bekendt 
med Dommen. 

Et Fluebekæmpelsesmiddel, som var godkendt af Land-
brugsministeriets Udvalg vedrørende Fluebekælupelsesmidler, 
var forsynet med Angivelse: »Godkendt af Landbrugsministeriet 
og fremstillet under Landbrugsministeriets Kontrol«. Fabrikan
ten har ikke Ret til at avertere med andet end Udvalgets God
kendelse in extenso, og da Etiketten tillige var forsynet med 
Angivelse »Dræber Fluer, Myrer og andre skadelige Insekter«. 
var Lov om Midler til Bekælupelse af Plantesygdomme tillige 
overtraadt. Fabrikanten hævdede, at det ikke var faldet ham 
ind, at der ved »andre skadelige Insekter« kunde forstaas Insek
ter, der er skadelige for de i Hav€'- og Landbruget dyrkede Plan
ter, før Politiet ved Rappnrtoptagelse havde henledt .hans Op
mærksomhed paa Forholdet, en Udtalelse, som maa betegnes 
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som meget ejendommelig, idet Fabrikanten til Politiet afleverede 
en tom Emballage forsynet med Angivelse: »X Fluegift dræber 
de fleste skadelige Insekter i Mark og Have«. 

Et DDT-holdigt Præparat, som angaves at være virksOlnt 
til Bekæmpelse af Plantesygdomme, Kaalorm, Bladlus, Jordlop
per etc., var ikke anmeldt til Kontrollen og var jkke forsynet 
med Analysedeklaration. Præparatet, som efter Fabrikantens 
Opgivelse skulde indeholde 5 pCt. DDT, indeholdt kun 3.3 pCt. 

En Fabrikant, som fremstillede en Flueplade, som iøvrigt 
ikke var anmeldt til Kontrollen, hvorved han havde unddraget 
sig Kontrol med Fabrikationen, havde paa Pladen anført: 
»k r a f t i g t imprægneret med Pentaklordifenylatæn« og »3-dob
belt Virkning«. Imprægneringsvædsken havde kun indeholdt 
0.25 pCt. Pentaklordifenylætan (medens der sædvanligvis anven
des 5 pCt.), og en biologisk Undersøgelse havde vist meget ringe 
Virkning. Den »3-dobbelte Virkning« bestod i, at Pladen var 
trekantet, saaledes at man kunde vende en ny Kant nedad, og da 
Fluerne fortrinsvis sætter sig paa nederste Kant, var den derfor 
tredobbelt virkende. Fabrikanten vedtog en Bøde paa 250 Kr., 
hvorefter han straks begyndte med at fremstille ny Plader de
klareret lued Imprægneringsmiddel med 25 pCt. DDT. Da denne 
Fabrikation heller ikke var aluneldt til Kontrollen, hvorved Fa
brikanten atter havde unddraget sig Kontrol med selve Fabri
kationen, og da Fabrikationsbogen ikke var ført ajour, blev 
Fabrikanten idømt en Bøde paa 150 Kr. Sagen er paaanket 
Landsretten til Skærpelse af Bøden. 

En Materialist, SOUl i 1946 vedtog en Bøde paa 75 Kr. for 
ulovlig Ompakning af et Fluebekæmpelsesmiddel indeholdende 
DDT, begyndte i Stedet for ulovlig Olnpakning af et hexaklor
cyklohexanholdigt Insektbekæmpelsesmiddel. Ompakningen var 
ikke aml1eldt til Kontrollen, Materialhandelen havde ikke faaet 
Protokol autoriseret til Indførelse af Ompakning, Salg og Ud
levering af Præparatet, Pakningen var ikke forsynet med Ana
lysedeklaration, Prisen var ikke godkendt af Priskontrolraadet 
og var alt for høj, og Materialisten averterede i den lokale Avis 
saaledes, at han uberettiget vilde bibringe Forbrugerne Indtryk 
af, at PræpaTatet var anerkendt, og at det var af en særlig høj 
Koncentration. 

Et Aktieselskab havde, for at kunne levere Forbrugerne 
lnindre Pakninger af et DDT-holdigt Bekæmpelsesnliddel, smn 
var anerkendt til Fluebekæmpelse, og som ogsaa angaves virk-
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somt mod Insekter i Have- O'g Landbruget, ompakket Midlet i 
egne Papirposer, forsynet llled Præparatets oprindelige Navn og 
Analysedeklaration, men Aktieselskabet havde ikke ansøgt Land
brugsministeriet om Tilladelse til Ompakningen og havde ikke 
faaet autoriseret en Protokol af Kontrollen til Indførelse af Om
pakning, Salg -og Udlevering af Præparatet, ligesom Pakningerne 
ikke var forsynet med Ompakningsdato og en af PriskO'ntrol
raadet godkendt Pris. 

Et insektdræbende Middel til Hvidtning indeholdt fra 22 
til 39 pet. mindre DDT end deklareret. Af 7 indkøbte Fabri
kationspartie-r indeholdt kun et den deklarerede Mængde DDT. 
Fabrikanten vidste ikke, om Manglen skyldes Sløseri ved Afvej
ning foretaget af midlertidig Medhjælp eller det Forhold, at han, 
iøvrigt uden at ha ve meddelt dette til Landbrugsministeriets U d
valg vedrørende Fluebekæmpelsesmidler, havde anvendt et andet 
Konserveringsmiddel. 

Der er foretaget endnu et ikke ubetydeligt Antal Annleldel
ser for Overtrædelse af Bekæmpelsesnliddellovene, specielt Lov 
om Fluebekæmpelsesmidler. I ovenstaaende Oversigt er med
taget de Tilfælde, som dels maa anses for at være af størst Be
tydning for Statens Forsøgsvirksomhed, og som dels giver et 
Gennemsnit af de sædvanligste Overtrædelser. I de Tilfælde, 
hvor Sagen er afsluttet, er Bødestørrelserne angivet. 

Der er foretaget Analyse paa 79 Præparater indsendt til 
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur til Afprøvning lned 
Anerkendelse for øje, og deT er analysere 61 Præparater for 
Landbrugsministeriets U dvalg vedrørende Fluebekælnpelses
midler, som dels er tilsendt Udvalget til Afprøvning, dels er ind
købt af Udvalget til Efterprøvning. 

Giftloven. 

Der er i 1947 foretaget Kontrol med Giftlovens Overholdelse 
i 868 Virksomheder fordelt over 20 Politikredse, idet der i de 
2 af Kredsene dog kun er kontrolleret enkelte Virksomheder. Af 
de 868 kontrollerede Virksomheder blev 261 indbereUtet til 
Politiet, dels til videre Forfølgelse, dels til nærmere Undersøgelse. 
Overtrædelserne i de indberettede Virksomheder fordeler sig 
saaledes: 



18 Forretninger havde 
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ingen Giftbog, 
bortkastet en autoriseret Giftbog, 
en ikke autoriseret Giftbog, 
aldrig ført Indkøb i Giftbogen, 
kun delvis ført Indkøb i Giftbogen, 
aldrjg ført Salg i Giftbogen, 
kun delvis fØrt Salg i Giftbogen, 
opbevarede Giftene mangelfuldt, 
ulovlig Udvejning, 
mangelfuld FØrelse af Rekvisitions
blanketter. 

Der er i nogle Tilfælde konstateret ulovlig Handel med Na
triumfluorid. En Mand, som havde købt et Parti Kakerlakmid
del indeholdende N atriun1florid, forespurgte, om det var rigtigt, 
at Midlet ikke maaUe sælges til enhver Forretning med autori
seret Giftbog, men kun til ApO'tek og § B-Handlende. Da ved
kO'mmende ikke havde Næringsbevis, blev der rejst Tiltale mod 
Grossereren, sO'n1 havde solgt ham Partiet, og Grossereren blev 
ikendt en Bøde paa 2010 Kr. ~ En Materialist, som havde udle
veret Natriumfluorid til en Bager, blev, da han ikke havde § 6-
Tilladelse, ikendt en Bøde paa 200 Kr., medens Aktieselskabet, 
som havde solgt ham Giften, vedtog en Bøde paa 50'0' Kr., heri dog 
tillige indbefattet en Bøde for Overtr~delse af Fluebekæmpelses
middelloven. - Et Firma havde udleveret 1 kg Natriumfluorid 
til en Materialist, som ved Modtagelsen af Varen O'pdagede, at 
han ikke luaaUe forhandle den. Da Firmaet efter Materialistens 
Forklaring nægtede at tage Giften tilbage, lod Materialisten det 
ligge i sit Giftskab, og ved Kontrollens Besøg blev det paalagt 
ham at returnere Giften til Firmaet, sO'm dog bestred, at det 
havde nægtet at tage Giften retur. 

En Materialist, som for nogle Aar siden havde ansøgt Amtet 
om Tilladelse til Forhandling af Gifte i Henhold til § 6, fik den 
Gang en Bøde, fordi han trods Afslag fra Amtet udleverede Gifte, 
som om han havde § 6-Tilladelse. Han udvejede nu »Bordeaux
creme med Larvegift« og dinitroortokresolholdige Sprøjtemidler 
og blev idømt en Bøde paa 400 Kr. 

En Materialist forhandlede nikotinholdige Rygekegler, som 
kun var forsynet med fransk og tysk Tekst, hvorved Lov om 
Midler til Bekæmpelse af Plantesygdomme tillige var overtraadt. 
Materialisten var af den Formening, at der skulde rejses Tiltale 
mod det importeTende Aktieselskab, som havde leveret ham Pak
ningerne. Da ~aterialisten imidlertid har Næringsbevis som Fa
brikant, har Aktieselskabet Ret til at udlevere ham Gifte, som 
ikke er etiketteret i Overensstemmelse med Kravene i Giftlovens 



722 

§ 5, saaledes at Udleveringen fra Selskabet til Materialisten maa 
ordnes ved privat Søgsmaal. 

En MateTialist, som havde erholdt Amtets Tilladelse til Han
del med Gifte i Henhold til § 6, overtraadte i den politiløse Tid 
en hel Række af Lovens Bestenimelser. Sagen blev indberettet 
til Kredslægen, som paalagde Materialisten at bringe Forholdene 
i Orden. Ved fornyet Kontro~ i Aar var ingen af Forholdene 
bragt i Orden, og Materialisten vedtog en Bøde paa 250 Kr. 

Frivillig F orhaandskontrol. 

Denne Kontrol er kun udført paa 1 Prøve. 


