
Kemikaliekontrollen i finansåret 1950-51. 
Ved J. T". Sehnlckcl'. 

Kontrollens virksomhed har omfattet kontrol med overhol
delse af lov nr. 76 af 9. marts 1948 om midler til bekæmpelse af 
plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr og kontrol med over
holdelse af Indenrigsministeriets bekendtgørelsei' nr. 45 af 28. 
februar 1931 om gifte, der anvendes til bekæmpelse af plante
sygdomme m. m. og nr. 284 af 31. maj 1950 om ændrede regler 
for stoffet thalliums optagelse på giftlovens lister og om særlige 
regler for opbevaring, salg og udlevering af thalliumsulfat og 
opløsninger deraf. Endvidere er der foretaget frivillig forhånds
kontrol på nogle bekæmpelsesmidler, som fabrikanter eller im
portører har ønsket analyseret, inden midlerne gik ud i handelen. 

For at aflaste det examinerede personale for arbejdet med 
rutineanalyser, er der i løbet af finansåret blevet ansat tre 
kvindelige laboratoriemedhjælpere. Kontrollens arbejde har til
trods herfor været stærkt hæmmet. dels fordi en kontrollørstil
ling i over 7 måneder har stået ledig, idet det på grund af stillin
gens lønmæssige placering ikke var muligt at få en kvalificeret 
ansøger, dels på grund af sygdom blandt person~let. Hertil kom, 
at det ikke lykkedes Akademiet for de tekniske Videnskaber at 
finde en kvalificeret kemiker, som akademiet havde tænkt sig at 
hetale. til udarbejdelse af analysemetoder ved hjælp af de 
spektrofotometre, som forrige finansår var bevilget kontrollen. 
således at kontrollens personale selv måtte gå i gang med 
udarbejdelsen af disse analysemetoder. 

Den 8. juli 1950 udsendte Landbrugsministeriet en ny bekendt
gørelse til bekæmpelsesmiddelloven. De væsentligste ændringer 
fra tidligere bekendtgørelser var, at kravet om prismærkning på 
pakningerne bortfaldt, at kravet om mærkning af pakningerne 
med farlighed for bier blev omfattet af flere kemiske forbindel
ser, samt at afgiftsskalaen fra 1. april 1951 at regne blev ændret. 



164 

Samtidig med udsendelsen af den ny bekendtgørelse traf Land
brugsministeriet bestemmelse om, at midler til bekæmpelse af 

muldvarpe og kaniner omfattes af lovens bestemmelser. 
Fra forskellig side fremkom ansøgning om, at der blev givet 

dispensation fra bestemmelsen om, at pakninger med bekæm
pelsesmidler skal forsynes med fremstillings-, indførsels- eller 
ompakningsdato. Efter forhandling med Landbrugsraadet på 
forskellige forbrugerorganisationers vegne meddelte Landbrugs
ministeriet ansøgerne, at ministeriet ville være villigt til efter 
derom for hvcrt cnkelt bekæmpelsesmiddel til ministeriet ind
givet andragende at overveje muligheden for dispensation fra 
den omtalte datomærkning, hvilken dispensation kun vil blive 
givet på visse betingelser. Ansøgerne meddelte imidlertid mini
steriet, at det givne tilsagn og de i henhold hertil givne dispensa
tioner ikke ville være tilstrækkeligt til at sikre sådanne reserve
lagre af færdigpakkede bekæmpelsesmidler, som måtte anses for 
nødvendige til bekæmpelse af pludseligt optrædende angreb af 
epidemisk karakter, hvorfor sagen er taget op til fornyet over
vejelse i Landbrugsministeriet. 

Der er foretaget analyse af 454 prøver bekæmpelsesmidler. 
Af de forskellige præparater er der analyseret et forskelligt antal 
mærker: 

Nikotinpræparater 18. 
Blyarsenat 6. 
Zinkarsenat 1. 
Sehweinfurtergrønt 4. 
Kobberholdige præparater 16. 
Svovlholdige præparater 11. 
Kviksølvholdige præparater 20. 
Hexaklorcyklohexanholdige præparater 15. 
Pentaklordifenylætanholdige præparater 18. 
Fluorholdige forbindelser 3. 
Hormonpræparater 19. 
Thiofosforesterholdige præparater 12. 
Fluebekæmpelsesmidler 9. 
Myrebekæmpelsesmidler 4. 
Mølbekæmpelsesmidler 10. 
Utøjsbekæmpelsesmidler 12. 
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Præparater til bekæmpelse ai plantesygdomme. 

Et kviksølvholdigt kornafsvampningsmiddel, som af hoved
forhandlerne var anmeldt til kontrollen med indhold af en orga
nisk kviksølvforbindelse svarende til 1.2 pct. Hg (kviksølv), fore
fandtes hos en forbruger i tromler, der kun var forsynet med 
udenlandsk tekst, således at tromlerne f. eks. ikke var forsynet 
med analysedeklaration. Partiet indeholdt kun 0.8 pct. Hg. Et 
selskab havde af assuranceselskabet Uoyd i London købt det 
omhandlede parti, som under transport var blevet beskadiget af 

vand. Selskabet forklarede, at det senere viste sig, at partiet 
ikke var beskadiget, hvorfor det blev solgt som afsvampnings
middel. Til politirapport forklarede selskabet imidlertid, at par
t jet var blevet solgt til fremstilling af kviksølv. Partiet var af 
selskabet gennem en mellemmand solgt til en grosserer gennem 
dennes mellemmand. De tre øvrige parter i sagen hævdede til 
politirapporten, at partiet var købt og solgt som afsvampnings
middel, og ingen af de i sagen implicerede havde haft noget kend
skab til, hvor meget kviksølv præparatet indeholdt eller skulle 
indeholde. Selskabet og de to af grossererne blev hver pålagt en 
bøde på 1000 kr., medens den fjerde implicerede blev pålagt en 
bøde på 200 kr. 

En 80 pct. nikotin indeholdt kun 75.5 pet. Underlødigheden 
skyldtes, at en importeret råvare, som var angivet at skulle inde
holde 95-98 pet., ikke havde indeholdt den deklarerede mængde. 
Råvaren var ganske vist blevet analyseret af et andet firma, som 
først efter at sagen var rejst oplyste, at i hv~rt fald enkelte af 
tromlerne med råvaren kun indeholdt 90 pct. Det ansvarlige 

firma blev pålagt en bøde på 1500 kr. 

En 80 pet. nikotin indeholdt kun 76,3 pet. Varen var lige
ledes fremstillet af en råvare på 95-98 pet., men denne var 
ikke blevet analyseret. Firmaet blev pålagt en .bøde på 150 kr. 

En 80 pet. nikotin indeholdt kun 78.2 pct. Selskabet stod 
uforstående overfor det for lave indhold. Selskabet havde, til
trods for at det havde fået bekæmpelsesmiddelloven tilsendt, 
undladt at anmelde præparatet til kontrollen. Sagen cr frem
sendt politimesteren med anmodning om, at sagen søges afgjort 
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med en bøde på mindst 1000 kr., samt at selskabet kendes pligtig 
til kontrollen at svare afgift for de finansår, der er gået siden 
bekæmpelsesmiddellovens ikrafttrædelse. Med hensyn til varens 
underlødighed skyldes den formentlig også for lavt indhold i den 
importerede råvare. 

Et præparat, som skulle indeholde 20 pet. nikotin, indeholdt 
kun 10.8 pet. Præparatet fremstilledes efterhånden som ordrer 
indløb af en 95-98 pet. nikotin. Fabrikanten havde ikke ladet 
den koneentrel'ede nikotin analysere og blev pålagt en bøde på 
350 kr. 

Ved de analysemetoder, som tidligere er anvendt på parathion 
og dimetylparathion, blev fri paranitrofenol bestemt med, som 
om det var nævnte thiofosforestere. Ved hjælp af Beekmanns 
spektrofotometre er kontrollen nu i stand til at analysere, uden 
at denne urenhed medregnes. 

Et præparat, som var importeret fra udlandet, indeholdt fra 
den deklarerede mængde til 28 pct. under den deklarerede 
mængde. Kontrollens henvendelse til importøren bevirkede, at 
kontrollen fik besøg af et par repræsentanter fra fabriken. Ved 
dette møde kom man til det resultat, at fabriken havde været 
fuldstændig klar over, at det præparat, som sendtes her til lan
det, var underlødigt, dels fordi analyseresultaterne fra samme 
fabrikationsparti var ens, uanset om de var lavet af fabriken 
eller kontrollen, dels fordi fabriken havde ladet præparatet i 
Danmark deklarere med et højere indhold end deklarationen i 
fabrikens hjemland, tiltro ds for at der ikke blev fremstillet en 
særlig fabrikation til eksport til Danmark. 

Et præparat, som importeredes fra udlandet, lå 30 pet. under 
den deklarerede mængde, og et andet præparat 16.5 pet. under, 
uden at det har været muligt fra den udenlandske fabrikant at 
få en fyldestgørende forklaring. 

Et præparat, som importeredes fra udlandet, lå 12 pct. under 
den deklarerede mængde. Heller ikke i dette tilfælde har man 
fået nogen forklaring. 

To danske præparater lå henholdsvis 20 og 30 pct. under den 
deklarerede mængde. Den ene fabrikant meddelte, at underlødig
heden skyldtes analysefejl. Dette skal rettelig forstås på den 
måde, at fabrikanten på daværende tidspunkt ikke var i besid
delse af en brugbar analysemetode. 
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Det skal bemærkes, at eet imporleret og fire danske præpara
ter indeholdt den deklarerede mængde. 

I sagernes anledning har Landbrugsministeriet indtil videre 
fastlagt den analysemetode på parathion og dimethylparathion, 
som er offentliggjort af professor K e t e l a a r i »Analytieal 
Chemistry«, april 1951 pag. 646-650 »Chemical Studies on In
sectieides. Determination of Parathion and Dimethylparathion«, 
og det blev meddelt firmaerne, at fremtidige overskridelser af 
den indrømmede latitude vil medføre strafansvar. 

En fabrikant, som ikke havde forsynet sine pakninger med 
de lovbefalede deklarationer, havde fået meddelelse. om, at så
fremt deklarationerne ikke var meddelt kontrollen inden en fast
sat frist, og såfremt pakningerne ikke blev forsynet med nævnte 
deklarationer skulle ethvert salg eller udlevering her i landet 
ophøre, og at overtrædelser ville blive straffet, havde fortsat ikke 
anmeldt deklarationerne til. kontrollen eller forsynet paknin
gerne med deklarationerne. Fabrikanten blev pålagt en bøde på 
250 kr. Fabrikanten ansøgte om eftergivelse eller nedsættelse af 
bøden, men da et fornyet kontroleftersyn viste, at der intet var 
foretaget, er sagen indbragt for domstolene. 

Et kobberpudder var af Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur blevet anerkendt i dosis 200 kg pr. ha. Midlet blev forsynet 
med en påbindingsseddel, hvor der på den ene side stod anført: 
»anerkendt af statens forsøgsvirksomhed«, medens der på den 
anden side stod: »der anvendes 100 kg til 1 td. land kartofler«. 
Den af fabrikanten anførte dosis blev således ca. 10 pet. mindre 
end den dosering, der var anerkendt af forsøgsvirksomheden. Det 
blev pålagt fabrikanten al ændre mærkesedlen overensstem
melse med den af Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 
givne anerkendelse. 

Et selskab havde i en annonce i dagspressen angivet, at et 
bekæmpelsesmiddel var anerkendt af Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur mod visse insekter. Da der i annoncen var 
angivet andre styrkeforhold end anerkendt af forsøgsvirksom
heden, og da forsøgsvirksomhedens anerkendelse ikke var anført 
ordret og tydeligt adskilt fra den øvrige tekst, som krævet i reg
lE'!' for afprøvning ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekul
tur, blev selskabet pålagt en bøde på 100 kr. 

Et selskab, som havde fået et pudder anerkendt af Statens 
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Forsøgsvirksomhed i Plantekultur mod et bestemt insekt, havde 
ladet trykke etiketter, på hvilke der kun blev anført, at pudderet 
var anerkendt af forsøgsvirksomhed en. Da midlet af selskabet 
blev anbefalet mod andre insekter end anerkendt af forsøgs
virksomheden, og da forsøgsvirksomhedens anerkendelse ikke 
var anført ordret, blev det tilkendegivet selskabet, at en anven
delse af de omtalte etiketter ville være en lovovertrædelse. 

Der er endvidere givet en del advarsler og pålagt nogle bøder 
for ulovlig udvejning i detailhandelen. For eventuelt at ned
bringe antallet af ulovlige udvejninger, er der i fagbladene ind
rykket en artikel, i hvilken der advares mod disse overtrædelser. 

I en materialhandel forefandtes et bekæmpelsesmiddel ved et 
tidligere kontrolbesøg kun i sække, hvoraf den ene var brudt og 
delvis tømt. Materialisten hævdede, at han brugte bekæmpelses
midlet i egen have. Da materialhandelen, i modsætning til andre 
detailhandeler, ikke var i besiddelse af originalpakninger af 
sædvanlig størrelse, måtte oplysningen forekomme mærkelig. 
Kontrollen lod derfor foretage indkøb af en vægtmængde, som 
svarede til sædvanligt haveforbrug, og det viste sig da, som ven
tet, at sækkene benyttedes til ulovlig udvejning. Materialisten 
blev pålagt en bøde på 200 kr. 

Midler til bekæmpelse af ulU'udt. 

Et selskab havde ladet trykke etiketter, på hvilke der var 
anført: »Anerkendt af Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur«. Ved sammenligning af de på etiketterne angivne kvanta 
med de af forsøgsvirksomheden angivne mængder, fremgik det, 
at tallene ikke var ens. Uanset at afvigelserne ikke var store, 
blev det meddelt selskabet, at benyttelse af de trykte etiketter 
ville være en lovovertrædelse, idet man måtte holde for, at et 
selskab, som havde fået et præparat anerkendt, loyalt måtte rette 
sig efter regler for afprøvning, da det i modsat fald ikke ville 
være forsøgsvirksomheden, men i sidste instans selskabet som 
afgjorde, hvad der var anerkendt af forsøgsvirksomheden. 

Præparater til bekæmpelse af insektm'. 

Et D.D.T.-holdigt præparat indeholdt fra 6,5 til 24 pet. under 
det deklarerede indhold, således at fabrikationspartiet måtte 
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være meget dårligt blandet. Firmaet blev pålagt en bøde på 200 
kr. Et andet D.D.T.-holdigt præparat lå 20 pct. under den dekla
rerede mængde, og der blev pålagt en bøde på 50 kr., medens 
et tredie D.D.T.-holdigt præparat, der ligeledes var meget dårligt 
blandet, lå indtil 32 pet. under det deklarerede indhold. Der blev 
pålagt en bøde på 200 kr. 

En fabrikant, som fremstillede hexaklorcyklohexan, og som 
ikke havde anmeldt kemikaliet til kontrollen, ligesom paknin~ 
gerne ikke blev forsynet med analysedeklaration, blev pålagt en 
bøde på 200 kr. Fabrikanten hævdede, at hans fabrikation af 
hexakloreyklohexan, som udelukkende blev leveret til firmaer, 
der opblandede varen med fyldstoffer og ompakkede den således 
fremkomne blanding i originalpakninger, ikke var omfattet af 
bekæmpelsesmiddellovens bestemmelser, idet han henviste til, 
at lovens § 3 definerede, hvem der var fabrikant. Fabrikanten 
udledte 'således af lovens § 3, at kun den, der foretager pakning 
af bekæmpelsesmidler i de til forbrugerne beregnede paknings
størrelser, skulle betragtes som fabrikant, og henviste til, at en 
modsat regel ville medføre, at samme vareparti ville blive an
meldt, protokolleret og afgiftsbelagt 2 gange. Landbrugsministe
riet meddelte i denne anledning fabrikanten, at da kontrolmyn
digheden skal følge varen fra den fabrik - for så vidt det drejer 
sig om en virksomhed her i landet - der fremstiller varen, til 
varens udlevering til forbruger, må der naturligvis stilles krav 
om, at såvel fabrikanten af de til opblanding bestemte bekæm
pelsesmidler som den, der foretager blandingen, indgiver anmel
delse til kontrolmyndigheden og betaler afgift, uanset om varen 
derved bliver belagt med afgift 2 gange. At der er hjemmel her
til fremgår efter Landbrugsministeriets opfattelse også klart af 
lovens tekst, jfr. at det ved lovens § 1 stk. 6 udtrykkelig er fast
sat, at der ved tilvirkning tillige forstås opblanding, fortynding 
og imprægning, og at lovens § 2 i almindelighed taler om »enhver, 
der tilvirker, indfører eller udfører ... «. Bestemmelsen i lovens 
§ 3, hvorefter den, der lader pakning (ompakning) foretage 
betragtes som fabrikant, skal alene forstås således, at der ved 
loven foretages en udvidelse af det almindelige fabrikantbegreb 
til grupper, der normalt ikke ville blive betragtet som fabrikan
ter. Det bemærkedes endvidere fra Landbrugsministeriets side, 
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at spørgsmålet tidligere havde været forelagt for domstolene, og 
at der ved en underretsdom af 1. september 1950 var givet Land
brugsministeriet medhold i den foran anførte opfattelse. Fabri
kanten ønskede sagen indbragt for domstolene, og ved under
retsdom af 26. juni 1951 blev han idømt en bøde på 200 kr. Når 
der fra kontrollens side ikke tidligere var skredet ind mod fabri
kanten, skyldtes det, at han altid overfor kontrollen havde frem
hævet, at fabriken udelukkende fremstillede hexaklorcyklohexan 
i lønarbejde for andre. Ved en politimæssig undersøgelse viste det 
sig imidlertid, at disse oplysninger var urigtige. 

Et mølbekæmpelsesmiddel, som ikke var anmeldt til kontrol
len, og som ikke blev deklareret med indholdsstoffer, blev over
draget af et firma, som var pålagt en bøde på 50 kr. for tilsva
rende forhold, til et andet firma, der heller ikke anmeldte 
præparatet eller deklarerede det. Firmaet blev pålagt en bøde 
på 200 kr., hvorpå midlet blev overdraget til et tredie firma. 

Et mølimprægneringsmiddel indeholdt 20 pct. mindre natri
umsiliciumfluorid end angivet på pakningerne. Overtrædelsen 
var en gentagelse, og firmaet blev pålagt en bøde på 500 kr. 

Der er endvidere givet en del advarsler og pålagt en del bøder 
{ar bekæmpelsesmidler, der ikke var deklarerede i overensstem
melse med lovens krav og for præparater, der ikke var anmeldt 
til kontrollen. 

Giftloven. 

Der er i finansåret 1950-51 foretaget kontrol med giftlovens 
overholØelse i 539 virksomheder fordelt over 11 politikredse. Af 
de 539 virksomheder er 164 indberettet til politiet, dels til videre 
forfølgelse, dels til nærmere undersøgelse. Overtrædelserne i de 
indberettede virksomheder fo"rdeler sig således: 

10 forretninger havde ingen giftbog. 
12 forretninger havde bortkastet en autoriseret giftbog. 

8 forretningers giftbog var ikke omautoriseret til den nu
værende forretningsindehaver. 

5 forretningers giftbog var ikke autoriseret. 
8 forretninger havde aldrig ført indkøb i giftbogen. 

104 forretninger havde kun delvis ført indkøb i giftbogen. 
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6 forretninger havde aldrig ført salg i giftbogen. 
96 forretninger havde kun delvis ført salg i giftbogen. 
31 forretninger havde mangelfuld opbevaring af giftene. 
16 forretninger havde ulovlig udvejning. 

110 forretninger havde mangelfuld førelse af rekvisitions
blanketter . 

Af de 164 indberettede sager er de 34 ikke afsluttet. I de 92 
tilfælde har politiet afsluttet sagerne med bødeforlæg, som fore
slået af kontrollen. I 30 tilfælde med advarsel, som foreslået af 
kontrollen. I to tilfælde har politiet forhøjet kontrollens bøde
forslag og i et tilfælde nedsat det. En sag er afsluttet med iken
delse af en højere bøde end foreslået af kontrollen, to med samme 
bøde og en med en mindre bøde. En sag er henlagt grundet på 
bevisets stilling, og i en sag søger den dømte om tilladelse til 
påankning til landsretten. 

En brugsforeningsuddeler, som ikke havde ført sin autori
serede giftbog, forklarede, at han aldrig udleverede gifte til for
brugere, idet forbrugerne henvendte sig til F.D.B.s afdeling, hvor 
giftene blev udleveret, hvorefter giftene blev faktureret til brugs
foreningen. Lagerforvalteren i F.D.B.'s afdeling forklarede, at 
han havde udleveret giftene til forbruger i den tro, at forbruge
ren, som henvendte sig i F.D.B., var en mand, som hjalp til i 
brugsforeningen, og som følge heraf var sendt efter giftene til 
brugsforeningen. Han forklarede, at det var en meget anvendt 
fremgangsmåde, at brugsforeninger sendte deres bude eller en 
kommis ned efter varer og i denne forbindelse også giftstoffer, 
og at det var noget vanskeligt for ham at skelne, når der var tale 
om et medlem eller et bud, men han var klar over, at der fra 
F.D.B. ikke må udleveres gifte til forbrugere. Forretningsføreren 
i F.D.B.s afdeling, som nylig var tiltrådt, kunne intet forklare, 
da det ikke var sket i hans tid. Efter forhandling med sundheds
slyreisen indstillede kontrollen, at der blev rejst tiltale mod den 
tidligere forretningsfører, og man anmodede om, at sagen søgtes 
afgjort med en bøde på ikke under 600 kr. Den tidligere forret
ningsfører blev ikendt en bøde på 100 kr. »under hensyntagen 
til, at det kun drejer sig om udlevering af giftstoffer til en enkelt 
kunde, som var kommet i fællesforeningen gennem en lang år-
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rækk~, også forud for ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 301 
af 10. november 1937 vedrørende nikotin og under hensyn til, 
at tiltalte - med nogen - omend ikke tilstrækkelig - føje har 
kunnet tro, at indførelse i en giftbog ville finde sted i brugs
foreningen«. Fra sundhedsmyndighedernes side ønskede man 
ikke at insistere på, at bøden søgtes forhøjet "ed påanlming til 
landsretten. 

I 1949 havde kontrollen besøgt en landkøbmand, som måtte 
forudses at handle med gifte uden at være i besiddelse af en af 
politiet autoriseret giftbog. Købmauden benægtede dog pure, at 
han nogensinde havde handlet med gifte. Ved kontrol i et frø

firma konstateredes det, at den omtalte købmand havde indkøbt 
et så stort parti gift, at det næppe kunne være til eget brug. 
Købmanden måtte derefter indrømme, at hans oplysninger til 
kontrollen ikke yar rigtige, og der blev ved fastlæggelsen af 
bødens størrelse taget hensyn til dette forhold. 

I anledning af at nogle småpakninger med gift ikke var for

svarlig etiketteret, idet etiketterne var lagt løst rundt om pak
ningerne med en gummiring, har Indenrigsministeriet i en skri
velse til kontrollen fastlagt følgende anordning for etikettering 
af gifte: 

I tilfælde, hvor emballagens (flaskens eller dåsens) stør
relse tillader det, bør etiketten og brugsanvisningen være 
trykt på samme papir og fastklæbet på emballagen, således 
at hele teksten er umiddelbar synlig. 

I tilfælde, hvor dette krav ikke kan opfyldes, fordi etiket
tens og brugsanvisningens tekst er for omfattende, bør eti
ketten med det i lov nr. 34 af 28. februar 1931 om gifte og 

andre for sundheden farlige stoffer og det i lov nr. 76 af 9. 
marts 1948 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, 
ukrudt og visse skadedyr samt de i medfør af disse love ud
stedte bekendtgørelser m. v. foreskreyne indhold være fast
klæbet på emballagen, medens brugsanvisningen bør være 
fastgjort til emballagen på forsvarlig måde uden på etiket
ten, såvidt mulig dog således, at etikettens rubrikker til på
førelse af forhandlerens navn og adresse m. v. samt præpa
ratets navn og den særlige etikette med ordet »gift« i hvide 
bogstaver på sort grund er umiddelbart synlig. 


