
Kemikaliekontrollen. 
1. januar 1948 til 31. marts 1949. 

Af J. L. Sehnieker. 

Kontrollen har i ovennævnte tidsrum beskæftiget sig med: 
Kontrol med overholdelse af lov nr. 73 af 23. marts 1932 

om midler til bekæmpelse af plantesygdomme m. m. 
Kontrol med overhDldelse af lDV nr. 277 af 15. maj 1946 

om fluebekæmpelsesmidler. 
Kontrol med overhDldelse af lov nr. 76 af 9. marts 1948 

om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse 
skadedyr. 

Kontrol med overholdelse af Indenrigsministeriets bekendt
gørelse nr. 45 af 28. februar 1931 Dm gifte, der anvendes til be
kæmpelse af plantesygdomme m. m. 

Frivillig forhåndskontrol med bekæmpelsesmidler, som fa
brikanter eller importører har ønsket analyseret, inden midlerne 
gik ud i handelen. 

Bekæmpelsesmiddellovene. 
Lov nr. 76 af 9. marts 1948, SDm trådte i kraft den 12. april 

1948, bevirkede, at Kemikaliekontrollen pr. 1. april 1948 blev 
udskilt fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og blev op
rettet SDm en institution, sorterende direkte under Landbrugs
ministeriet. 

Den ny bekæmpelsesmiddellov adskiller sig pi\ forskellige 
punkter fra loven af 23. marts 1932. 

Det antal præparater, som er kommet under kontrol, er be
tydeligt udvidet, idet loven omfatter bekæmpelsesmidler mod: 

a) plantesygdDmme eller dyr, der må anses f Dr skadelige for 
de i landbrug, havebrug og skovbrug dyrkede planter, 

b) ukrudt, 
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c) utøj hos husdyr, herfra dog undtaget midler, der kun 
udleveres mod dyrlægerecept, 

d) skadelige insekter og mider i korn og kornprodukter, fo-
derstoffer og frø, 

e) tekstilska de dyr , 
f) skadedyr i tømmer og træværk, 
g) fluer, myg, væggetøj, kakerlakker og myrer samt 
h) andre skadedyr (snegle, insekter, mider o. lign.) huse 

og lagre med undtagelse af rotter og lUUS. 

Bekæmpelsesmidlerne m.å uden tilladelse fra landbl'ugs
ministel'en kun sælges i den ubrudte originalpakning, i hvilken 
varen er modtaget fra fabrikant eller importør. Den der fore
tager pakning (ompakning) af et bekæmpelsesmiddel betragtes 
som fabrikant. 

Bekæmpelsesmidlerne må kun sælges i pakninger, på hvilke 
der skal være angivet: 

a) præparatets navn, 
b) vægt (mål) af det pågældende bekæmpelsesmiddel, 
c) procent og art af virksomme stoffer, 
d) procent af fyldstoffer, vand eller andre opløsningsmidler, 
e) fabrikantens (importørens) navn eller firma, 
f) tilvirkningsstedet, 
g) tilvirkningsdato (indførsclsdato, ompakningsdato) samt 
h) en til prisdirektoratet anmeldt pris. 

Fabrikanter, som fremstiller bekæmpelsesmidler til anven
delse i egen virksomhed til erhvervsmæssig udførelse af bekæm
pelse for andre, underkastes også kontroL 

De med kontrollen forbundne udgifter dækkes ved afgifter, 
der for hvert finansår pålignes enhver fabrikant eller importør 
af bekæmpelsesmidler. 

Der er i 1948 samt januar kvartal 1949 kontrolleret 546 prø
ver, som dels er indkøbt i detailhandelen, dels er udtaget af lager
beholdning hos handlende, fabrikant eller grossist og dels er til
sendt Statens plantepatologiske Forsøg, Statens Ukrudtsfol'søg og 
Statens Skaded)'rlahol'atorium til afprøvning. 
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Af de forskellige præparater er der undersøgt et forskelligt 
antal mærker: 

sprøjteolier 10 
frugttrækarbolineer 12 
nikotinpræparater 10 
blyarsenat 7 
zinkarsenat 3 
schweinfurtergrønt 4 
kobberholdige præparater 21 
svovlholdige præparater 9 

kviksølvholdige præparater 30 

svovlkalk 3 
kvælstofholdige organiske forbindelser 13 
hexaklorcyklohexanholdige præparater 14 
pentaklordifenylætanholdige præparater 55 
fosforholdige organiske forbindelser 2 
fluorholdige forbindelser 20 
metaldehydholdige præparater 6 
hormonpræparater 2 

Et bladloppemiddel, som var importeret, og som skulle inde
holde 1,5 pct. kvælstofholdig organisk forbindelse, viste sig at 
være uensartet blandet, således at nogle pakninger ikke indeholdt 
den deklarerede mængde virksom forbindelse. Importøren op
lyste, at der kun var importeret eel parti, at lager var udsolgt, 
samt at præparatet ikke mere ville blive importeret. Det hlev ind
skærpet importøren, at han ved eventuel senere import af varen 
måtte sikre sig, at den indeholdt den deklarerede mængde. 

Et bekæmpels~smiddel mod snegle, som var deklareret med 
indhold af 7,4 pct. metaldehyd, indeholdt kun fra 5,55 til 6,25 pct. 
Firmaet oplyste, at partiet havde ligget på frilager i frihavnen i 
flere år, og firmaet var af den formening, at præparatet var un
dergået ændring under oplagringen. Firmaet havde wd oplag
ringen indhentet en ganske intetsigende analyseerklæring fra et 
privatlaboratorium og havde slået sig til tåls med denne. Firmaet 
vedtog en høde på 200 kr. 

Et insektbekæmpelsesmiddel, som var deklareret med ind
hold af 4 pct. hexakloreyklohexan, indeholdt kun 0,6 pet. En 
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politimæssig undersøgelse viste, at den indkøbte pakning havde 
været benyttet til udstilling i et solrigt vindue, således at det alt 
for lave indhold måtte skyldes fordampning gennem pakningen. 
Politiet udtog forskellige prøver, dels færdigemhallerede pak
ninger i papdåser og i drysseposer, dels prøver af lagerbehold
ning, som endnu ikke var pakket. Analyser af disse prøver viste, 
at varen var blandet uensartet, samt at ingen af prøverne inde
holdt den deklarerede mængde på 4 pct., men en mængde varie
rende fra 3,4-3,62 pet. Fabrikanten hlev ikendt en høde på 
200 kr. 

Et insektbekæmpelsesmiddel, som var deklareret med ind
hold af 5 pet. hexakloreyklohexan, indeholdt fra 3,23-4,96 pct. 
Fabrikanten oplyste, at hexakloreyklohexanindholdet i paknin
ger, der ved analyse lige efter fabrikationen viste det deklarerede 
indhold, ved senere undersøgelser i nogle tilfælde var sunket ind
til l pct. under den indrømmede latitude, samt at det ved fore
tagne forsøg viste sig, at varmcpåvirkning kunne være skyld i 

forholdet. ;Fejlen blev rettet ved at forsyne pakningerne med et 
pergamentindlæg. Fabrikanten blev pålagt en bøde på 200 kr. 

Et nikotinpudder, som blev forhandlet i papemballage foret 
med oliemættel papir, og som var deklareret med indhold af 3 
pct. nikotin, indeholdt kun fra 1,4~-2,2 pct. Manglen skyldes, at 
det oliemættede papir ikke var tilstrækkeligt til at forhindre for
dampning. Firmaet meddelte, at præparatet fremtidig kun ville 
blive udleveret i paraffinerede støbepapdåser, samt at den tidli
gere anvendte emballage kun var benyttet på grund af emballage,... 
manglen. 

Et nikotinrygepulver, som var deklareret med indhold af 
10 pct. nikotin, indeholdt kun fra 8,4--8,9 pet. Præparatet var 
emballeret i sammenfalsede blikdåser forsynet med almindeligt 
låg. Medens nikotinpræparater normalt holder sit procentind
hold i loddede blikdåser forsynet med tryklåg, må den anvendte 
emballage have været for utæt til at forhindre fordampning, 
hvorfor firmaet fremtidig ville paraffinere de anvendte dåser i 
fals, låg og bund. 

Et insektbekæmpelsesmiddel, som :\'ar deklareret med ind
hold af 5 pet. pentaklordifenylætan, indeholdt kun:i, 77 pet. 

Et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som iøvrigt ikke var anmeldt 
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til kontrollen, og hvis emballage ikke var forsynet med etikette, 
var på fakturaen angivet at skulle indeholde 2-4 D i 10 pet. 
styrke, men indeholdt kun 6,6 pet. diklorphenoxyeddikesyre. For
brugeren, som var utilfreds med virkningen af midlet, havde 
anmodet kontrollen om at få midlet analyseret. 

En importør, som havde indsendt to kviksølvholdige korn
afsvampningsmidler af sanune navn men med forskelligt kvik
sølvindhold til afprøvning hos Statens Forsøgsvirksomhed i Plan
tekultur med en eventuel anerkendelse for øje, havde fået det 
ene »anerkendt til afsvampning. Tørafsvampning af korn 100 g 
til 100 kg udsæd, mnkel- og sukkerroefrø 800 g til 100 kg udsæd«. 
Det anerkendte præparat indeholdt dobbelt så meget kviksølv 
som det ikke anerkendte. I fortegnelsen over »specialpræparater 
til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr anerkendte af 
statens forsøgsvirksomhed« blevanalysedeklarationen af visse 
tekniske og praktiske årsager ikke medtaget, men pladsen til 
analysen var blank. Importøren udsendte en cirkulæresk! ivelse, 
i hvilken præparatets nav'll (uden angivelse af om <i-ct var det 
højproeentige eller det lavprocentige) anførtes, og i hvilken det 
bL a. hlev meddelt, at præparatet var anerkendt af statens for
søgsvirksomhed herunder mod nøgen havrehrand i styrke 100 g 
til 100 kg udsæd. Der forelå herved misvisende reklame Impor
tøren hævdede, at han havde opfattet anerkendelsen som gæl
dende begge præparatel·, tiltrods for at han fra Statens plante
patologiske Forsøg havde fået en skrivelse om, at forsøgene gerne 
skulle indstille, at det højproeentige præparat blev anerkendt til 
afsvampning af korn på samme måde som andre tØl·afsvamp
ningslllidler. Importøren hævdede endvidere, at han vc<l cn mod
sætningsslutning fra den officielle fortegnelse om to andre special
præparaters højere doseringer ved anvendelsen m.od nøgen havre
brand var berettiget til at slutte, at den ham meddelte anerkendelse 
også omfattede nævnte sygdom og endda uden overdosering. Ret
ten fandt det aldeles ubetænkeligt at forkaste importørens for
klaring om, at han med føje havde kunnet opfatte den givne aner
kendelse som omfattende begge præparater, og retten fandt ikke 
at importøren havde haft rimelig anledning til at fortolke aner
kendelsen som omfattende nøgen havrebrand, idet han tværtimod 
måtte kunne sige sig selv, at et så specielt godt resllltat for hans 



407 

produkt måtte kræve en særlig fremhævelse, når den afgaves af 
en offentlig institution. Idet retten på den anden side kunne fordre, 
at en offentlig anerkendelse afgaves i en aldeles klar affattelse 
med angivelse af præparatets procentiske indhold af kviksølv, 
fastsattes bøden til 200 kr. Importøren påankede sagen til lands
retten, som stadfæstede underrettens dom, men forhøjede bøden 
til 400 kr. 

Et fluebekæmpelsesmiddel, som var anmeldt til kontrollen 
med indhold af 3,5 pet. pentaklordifenylætan, indeholdt en blan
ding af pentaklordifenylætan (0,9 pet.) og hexaklorcyklohexan 
(1,2 pct.). Midlet var anvendt til fluebekæmpelse for andre i er
hvervsmæssigt øjemed. Finnaet erklærede, al det for al gøre 
virkningen imod flueplagen så efJektiv som mulig havde ekspe
rimenteret med vædskens sammensætning. Firmaet. havde derfor 
uden at meddele kontrollen ændringen ombyttet pentaklordife
nylætan med 'hexakloreyklohexan, og den hos firmaet udtagne 
prøve måtte således være en blanding af de to forskellige sprøjte
vædsker. Firmaet blev pålagt en bøde på 206 kr. 

En materialist, som i 1946 vedtog en bøde på 75 kr. for ulov
lig ompakning af et fluebekæmpelsesmiddel, og som i 1947 be
gyndte ulovlig ompalming af et hexaklorcyklohexanholdigt in
sektbekæmpelsesmiddel, for hvilken ompakning han idømtes en 
bøde på 150 kr. ved landsretten, fortsatte med salg af egne ud
vejninger af omtalte hexaklorcyklohexanholdige insektbekæm
pelsesmiddel, og blev pålagt en bøde på 200 kr. 

Et bekæmpelsesmiddel mod møl og fluer var deklareret med 
indhold af 2,5 pct. kvælstofholdig organisk forbindelse. Analyse 
viste, at varen kun indeholdt ca. halvct.elen. Efter korrespondance 
med importfirmaets engelske leverandør oplystes ct.et, at den de
klarerede kvælstofholdige organiske forbindelse var en hanclels
vare, som in9-eholdt 50 volumenprocent af den virksomme for
bindelse, således at det engelske firmas angivelse til det danske 
importfirma var misvisende. Analyse af forskellige prøver viste 
endvidere, at indholdet svingede både over og under den ind
rømmede latitude, når man tog hensyn til, at analysedeklaratio
nen var forkert. Firmaet ændrede analysedeklarationen og fik på
læg om at drage omsorg for, at varens indhold af virksom for
bindelse fremtidig lå indenfor de tilladte grænser. 
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Et mølbekæmpelsesmiddel, som ikke var anmeldt til kon
trollen, var indsendt til Statens Skadedyrlaboratorium med an
givelse af et indhold på 2 pet. pentaklordifenylætan. Varen inde
holdt kun 1,2 pet. I dagS])I'eSSen var endvidere indrykket en an
nonce »Ingen møl i 1948-49---50« i hvilken der bl. a. anførtes: 
»godkendt af sundhedskommissionen«. Da anerkendelse af møl
midler skal indhentes hos Statens Skadedyrlahoratocrium, og da 
annoncen gav forbrugerne det indtryk, at der forelå en anerken
delse af præparatet som mølbekæmpelsesmiddel fra en offentlig 
institution, forelå der misYisende reklame. Firmaet blev pålagt 
en bøde på 100 kr. 

Et insektpulver var deklareret med indhold af 5 pct. penta
klordifenylætan, 5 pct. hcxakloreyklohexan og 2 pet. pyrethrum. 
PrøveI' udtaget på fabrikationsstedet viste, at varen var af meget 
varierende sammensætning. Ingen af pakningerne indeholdt pen
taklordifenylætan. En enkelt af pakningerne indeholdt ikke pyre
thrum. Alle indeholdt hexakloreyklohexan i mængder yarie
rende luellem 6,23 og 7,41 pet. Pakningerne med angivelse af 
indhold på 50 g lå ofte under denne vægtmængde. Fabrikanten, 
som haYde et stort lager af færdigpakkede og færdigetiketterede 

50 g's pakninger, hævdede, at varen ikke var færdigfabrikeret, og 
at nogle etiketter, han var ved at lade trykke, ændrede analyse
deklarationen fra 5 pet. D. D. T. og 5 pet. 666 til 10 pd. 666. 
Krisepolitiet konstaterede imidlertid, at der var solgt til detail
handel af pakningerne forsynet med den misYisende analyse
deklaration. Samme fabrikant fremstillede forskellige mølbe
kæmpelsesmidler til brug i egen virksomhed til erhvervsmæssig 
udførelse af mølbekæmpelse for andre. Et af disse m~dler, som 
var anmeldt til kontrollen med indhold af bl. a. 3 pet. penta
klordifenylætan indeholdt kun 0,84 pct. Et andet af disse midler, 
som var anmeldt til kontrollen med indhold af 6 pet. natriumsiliei
umfluorid, indeholdt kun fra 0,4 til 0,9 pet. Fabrikanten, som hav
de fået loven og hekendtgørelsen tilsendt fraikontrollen, havde først 
ikke anmeldt præparaterne; idet han hævdede, at kontordamen 
måtte have bortkastet loven og bekendtgørelsen som firmaet uved
kommende, således at han var uvidende om denny lovgivning. 
Fabrikanten, som imidlertid anmeldte sine præparater til kon
trollen og fik en protokol autoriseret, førte den ikke tiltrods for 
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skriftligt pålæg om at gøre det. Desuden hav(le han en stående 
annonce i dagspressen med angivelse »aldrig mere møl«, som 
måtte. anses for at være misvisende og vildledende, idet man ved 
mølbekæmpelse med fabrikens præparater kun kunne forvente 
at få en bekæmpelse med en vis tidsbegrænsning. For samtlige 
disse forhold blev fabrikanten idømt en bøde på 4.000 kr. Fabri
kanten har påanket sagen til landsretten. 

Et firma havde påtaget sig at mølimprægnere i en statsin
stitution. Firmaet anvendte et imprægneringsmiddel, som det lod 
fabrikere andetsteds, og anmeldte præparatet til kontrollen med 
indhold af 0,5 pet. natriumsiliciumtluorid. Statsinstitutionen an
modede kontrollen om at udtage prøver til kontrolanalyse, og 
disse viste kun et indhold mellem 0,2 og 0,09 pet. Firmaet fore
tog omimprægnering med en vare, som ved analyse viste sig at 
svare til deklarationen, og sagen afsluttedes med en advarsel til 
firmaet. 

En arbejdsløs musiker forhandlede ved dørene et mølbe
kæmpelsesmiddel, som endelig ikke måtte pakkes ud af brevene 
og som bl. a. angaves at være »gennemprøvet middel mod møl« 
og »cnestc vellugtende middel mod møl«. En videbegærlig hus
moder åbnede et brev og så og lugtede, at det bestod af parfumeret 
savsmuld. Musikeren hævdede, at præparatet bestod af savsmuld 
tilsat lavendel olie, som var et gammelt gennenlprøvet mølbekæm
pelsesmiddel. Præparatet blev af Statens Skadedyrlaboratorium 
betegnet som aldeles værdiløst til bekæmpelse af møl, og musikeren 
blev pålagt en bøde på 150 kr. 

Et mølbekæmpelsesmiddel som ikke var anmeldt til kontrol
len, og som bestod af 220 g hexaklorætan i papemballage for
synet med regulator, der skulle indstilles efter rummets størrelse, 
var forsynet med angivelse af, at præparatet holdt klædeskabe 
fuldkommen fri for møl, samt at cen pakning ophængt i hvert 
værelse, var tilstrækkelig til at beskytte indbo, polstrede møbler, 
gulvtæpper, portierer m. m. fuldstændigt for mølangreb. Da effek
liviteten efter indhentet erklæring fra Statens Skadedyrlabora
lorium højst kunne regnes til at forebygge mølangreb i et rum på 
1/2 m 3 størrelse, og da regulatoren tillige ville forhale fordamp
ningen og derved yderligere nedsætte effektiviteten, forelå der 
misvisende reklame. Fabrikanten oplyste, at han ved bekæm-
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pelsesmiddellovcns ikrafttræden den 12. april 1948 var ophørt 
med al fremstilling af og handel med bekæmpclsesmidler. Sagen 
blev afgjort med en bøde på 50 kr. 

Et firma, som tidligcrc havde fremstillet fluebekæmpelscs
midler uden at anmelde disse til kontrollcn, havde nogle mølta
bietter på markedet, som ligeledes ikke blev anmeldt, og som ikke 
blev forsynet med de krævede deklarationer. Firmaet blev på
lagt en bøde på 200 kr. og ophørtc med frem.stilling af tabletterne. 

Et andct firma, som ikke havde anmeldt sine møltabletter 
til kontrollen, og som ligeledes ikke havde forsynet dem med 
deklarationer, men som ville fortsætte med fabrikationen af dem, 
blev pålagt en bøde på 400 kl'. 

Med hensyn til møltablctter og mølkugler, forsynet med et 
fantasinavn, men kun bestående af paradiklOl"benzol eller hexa
klorætan eller naflalin, er det iøvrigt et karakteristiskt forhold, 
at fabrikanterne nødig vil forsyne dem med analysedeklaration, 
som afslører, at midlerne kan købes billigere ved ikke at købe 
dem under fantasinavne. 

Det forhold, at en ny lovgivning med kontrol med flere be
kæmpelsesmidler er trådt i kraft, har bevirket en hel del over
trædelser. Der Cl' i foranstående oversigt givet et billede af over
trædelsernes art, ligesom afslutningen på sagerne er meddelt, når 
en sådan foreligger. 

Giftloven. 

Der er i 1948 og januar kvartal 1949 foretaget kontrol med 
giftlovens ov.erholdelse i 1147 virksomheder fordelt over 25 politi
kredse. Af de 1147 virksomheder er 347 indberettet til politiet, 
dels til videre forfølgelse, dels til nærmere nndersøgelse. Over
trædelserne i de indberettede virksomheder fordeler sig således: 

9 forretninger havde ingen giftbog. 
15 forretninger havde bortkastet en autoriseret giftbog, 
17 forretninger havde en ikke autoriseret giftbog, 
4 forretninger ha,'de aldrig ført indkøb i giftbogen. 

273 forretninger havde kun delvis ført indkøb i giftbogen, 
5 forretninger havde aldrig ført salg i giftbogen, 

271 forretninger .havde kun delvis ført salg i giftbogen, 
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43 forretninger opbevarede giftene mangelfuldt, 
17 forretninger havde ulovlig udvejning, 
24 forretninger havde mangelfuld førelse af rekvisi

tionsblanketter. 

Et selskab, som havde ansøgt Indenrigsministeriet om dispen

sation fra udleveringsbestemmelserne angående dinitroortokresol
holdige sprøjtemidler, og som ikke havde opnået en sådan, havde 
såvel til handlende som til forbrugc.re udleveret et middel, som 
ikke var forsynet med en af indenrigsministeren godkendt brugs
anvisning. Selskabet hævdede først overfor kontrollen, at det 

havde opnået en sådan dispensation, medens det virkelige forhold 
var, at der var udstedt en bekendtgørelse om, at der ved udleve
ring af dinitrokresolholdige sprøjtemidler, som anvendes til be
kæmpelse af plantesygdomme og insekter samt andre dyr, der 
er skadelige for have - og landbruget, og til hvilke indenrigs

ministeren havde godkendt brugsanvisning, ikke kræves udfyldt 
rekvisitionsblanket underskrevet af forbrugeren. Brugsanvisnin
gen ville ikke kunne godkendes af indenrigsministeren, idet der 
på den ikke stod noget om, at underkulturer skulle tildækkes. 
Selskabet hævdede i retten, at en sådan advarsel måtte være 
unødvendig, idet det drejede sig om et vintersprøjtemiddel. Fra 
rettens side henviste man til, at grøn kål også stod som underkul
turer om vinteren. Selskabet blev ikendt en bøde på 1200 kr., 
idet det måtte betegnes som en skærpende omstændighed, at sel
skabet, skønt det var gjort opmærksom på giftlovens krav, ikke 
følte sig foranlediget til at overholde disse, men nøjedes med at 
indsende en ansøgning om dispensation og iøvrigt handlede som 

om dispensationen var indhentet. 
Ved kontrol i en brugsforening manglede en del rekvisitions

blanketter. De manglende blanketter blev tilsendt kontrollen sene
re, idet uddeleren meddelte, at de var »gledet om bag ved en skuf
fe, hvor jeg havde overset dem«. Ved nærmere eftersyn af under
skrifterne var det påfaldende, at der i nogle underskrifter fra 
forskellige forbrugere var lighedspunkter. Uddeleren blev sigtet 
for dokumentfalsk og indrømmede det. Han forklarede, at de op
rindelige blanketter var tilsølede af olie, hvorfor han ikke ville 
fremsende sådanne til kontrollen, og derfor havde han tilintet-
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gjort dem. Derefter havde han fået sin hustru, husassistent, lær
ling og chauffør til hver at skrive nogle af underskrifterne på ny 
blanketter, ligesom han selv havde underskrevet nogle. Politi
mesteren meddelte kontrollen, at statsadvokaten havde resol
veret, at der på grund af bevisets stilling ikke ville være videre al 
foretage i sagen fra anklagemyndighedens side. Kontrollen an
lll,odede imidlertid politimesteren om at rejse tiltale mod uddeleren, 
fordi de oprindelige blanketter ikke var opbevaret i 5 år, og for 
dette forhold vedtog uddeleren en bøde på 50 kr. 

En materialist, som i en længere årrække havde haft amtets 
tilladelse til handel med gifte i henhold til § 6 i lov nr. 34 af 28/2 

1931 om gifte, havde undladt at få tilladelsen, SOlTl gælder i perio
der på 5 år, fornyet. Tiltrods herfor havde han fortsat med salg 
af nikotinholdigt hønselusemiddel og thalliumholdig musegift. 
Materialisten hævdede overfor kontrollen, a,t såvel amt.et. som kon
trollen overfor ham havde erklæret, at § 6-tilladelse var unød
vendig, da han tillige var i besiddelse af fabrikantborgerskab_ 
Kontrollen havde aldrig udtalt overfor materialisten, at § 6 til
ladelse var unødvendig, når han til forbrugere ville udlevere 
gifte, til hvilke der ikke var eller ikke kunne godkendes brugs
anvisning af indenrigsministeren. og til politirapport måtte han 
indrømme, at det forhold, at amtet skulle have givet ham sådanne 
oplysninger, måtte b'ero på en misforståelse fra hans side. Sagen 
er ikke afsluttet. 

En materialist, som havde amtets tilladelse til handel med 
thalliumholdige musebekæmpelsesmidler, havde i nogle tilfælde 
undladt at indhente politiets påtegning på rekvisitionsblanketterne. 
Materialisten vedtog en bøde på 60 kr. 


