
Kemikaliekontrollen i finansåret 1961-62
Ved J. L. SCHNICKER

Den 1. oktober 1961 trådte lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler
til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr
samt om midler til regulering af plantevækst og landbrugsmini-
steriets sig dertil sluttende bekendtgørelse nr. 289 af 25. septem-
ber 1961 i kraft.

De væsentligste forskelle mellem den gamle og den nye be-
kæmpelsesmiddellovgivning er følgende.

Medens etiketterne til rottebekæmpelsesmidler tidligere skulle
godkendes af indenrigsministeriet, skal midlerne nu klassificeres
af landbrugsministeriets giftnævn, som skal godkende etiket-
terne. - Bekæmpelsesmidler til eksport er nu undtaget fra lov-
givningens bestemmelser; men dersom et bekæmpelsesmiddel
eksporteres med angivelse af, at det har opnået anerkendelse her
i landet, skal de for anerkendelsen fastsatte vilkår iagttages, og
dersom et bekæmpelsesmiddel eksporteres til Finland, Norge
eller Sverige under det samme handelsnavn, hvorunder midlet
er anerkendt her i landet, skal anerkendelsesvilkårene ligeledes
iagttages. - Tilladelse til forhandling af bekæmpelsesmidler i
fareklasse X og A er nu gjort betinget af, at der svares en afgift
(p.t. 50 kr. for en 5-årig periode). Tilladelsen til at forhandle
bekæmpelsesmidler i fareklasse A udstedes af kemikaliekontrollen
på landbrugsministeriets vegne, og tilladelsen udstedes kun til per-
soner eller firmaer, som i kundekredsen har eller kan forventes at
få kunder, som har lov til at benytte bekæmpelsesmidler i fare-
klasse A. Tidligere skulle man kun have tilladelse til at forhandle
bekæmpelsesmidler i fareklasse A og B, dersom man solgte
sådanne midler til forbrugere. Nu skal man også have tilladelse,
selv om man kun forhandler midlerne til videreforhandling. - Be-
kæmpelsesmidler i fareklasse X, A og B må under transport ikke
være sammenpakket eller sammenstuvet med levnedsmidler, ny-
delsesmidler, foderstoffer eller andre stoffer til indvortes brug på
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en sådan måde, at der er direkte berøring mellem bekæmpelses-
midlerne og de nævnte varer, og om fornødent skal bekæmpelses-
midlerne være fastbundet eller fastgjort på anden måde. - Medens
det tidligere har været tilladt at undlade at anføre statens forsøgs-
virksomheds anerkendelse på etiketten eller i brochurer o.lign.,
kræves det nu, at anerkendelsen altid anføres og tydeligt ad-
skilt fra den øvrige tekst, dersom et middel er anerkendt, og
præparatet anbefales mod andre angreb eller på anden måde
(f.eks. vedrørende styrke, mængde, holdbarhed) end omfattet
af anerkendelsesteksten. — Listen (til § 5) over kemikalier, som
må forhandles uden at skulle klassificeres af landbrugsministe-
riets giftnævn, er gjort betydeligt kortere. Således er f.eks. na-
triumklorat slettet af listen, og natriumklorat, som forhandles
som bekæmpelsesmiddel, må nu kun forhandles i pakninger, som
er forsynet med en af landbrugsministeriets giftnævn godkendt
etikette, og som iøvrigt overholder lovgivningens øvrige bestem-
melser. 1 pct.-holdig strychninopløsning til udryddelse af muld-
varpe er ligeledes slettet af listen, hvorfor strychninopløsning
ikke mere må bruges til muldvarpeudryddelse. Medens kemi-
kalier, som tidligere var optaget på listen, ikke måtte indeholde
angivelse af, hvortil kemikalierne skulle anvendes, eller vejled-
ning med hensyn til den rette anvendelse, er der nu, grundet på
den store reduktion af antallet af kemikalier på listen, åbnet
fabrikanter og forhandlere mulighed for at få godkendt en brugs-
anvisning til nævnte kemikalier, uden at disse iøvrigt omfattes
af lovgivningens øvrige bestemmelser om klassificering, afgift
m.m. — Listen (til §17) over betegnelser, der skal anvendes ved
deklarationen, er udvidet betydeligt, og landbrugsministeriet har
med en skrivelse af 4. dec. 1961 nedsat et udvalg betegnet »Land-
brugsministeriets nomenklaturudvalg vedrørende bekæmpelses-
midler« med den opgave at tage stilling til spørgsmål om opta-
gelse af nye betegnelser for virksomme stoffer på listen til § 17.
Udvalget har følgende sammensætning: en repræsentant for
landbrugsministeriets giftnævn, en repræsentant for foreningen
af fabrikanter og importører af plantebeskyttelsesmidler, en re-
præsentant for statens forsøgsvirksomheder og en repræsentant
for kemikaliekontrollen. — Medens bøder for overtrædelse af
lovgivningen tidligere kunne pålægges af landbrugsministeriet,
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skal overtrædelserne nu behandles som politisager. — Bestem-
melsen om, at kemikaliekontrollen er berettiget til såvel hos
importører og fabrikanter som hos forhandlere og forbrugere
at åbne færdigemballerede pakninger med bekæmpelsesmidler og
at udtage prøver af bekæmpelsesmidler til nærmere undersøgelse,
er ændret til, at kemikaliekontrollen har adgang til virksomheder,
der indfører, tilvirker, herunder ompakker, forhandler eller for-
bruger bekæmpelsesmidler, og er berettiget til at udtage prøver
af færdigblandede midler til nærmere undersøgelse. — Kemikalie-
kontrollen repræsenterer Skandinavien i CPAC (Collaborative
Pesticides Analytical Committee), som består af kemikere fra
10 europæiske lande. På CPAC's møde i Braunschweig i 1961
diskuteredes en analysemetode til en phosphorsyreester, og et
af medlemmerne meddelte, at man i hans land havde nægtet at
modtage analysen konfidentielt. Dette gav anledning til, at land-
brugsministeriet anmodede kemikaliekontrollen om at frem-
komme med en motiveret indstilling om, hvorvidt analysemetoder
burde akcepteres som hemmelige, samt udbad sig oplysning om
kontrollens kendskab til det af andre lande indtagne standpunkt
til dette spørgsmål. Kontrollen oplyste, at man i nogle lande ved
fremkomst af et nyt bekæmpelsesmiddel anmoder fabrikant eller
importør om en analysemetode for midlets indhold af virksomt
stof, men at modtagelsen af en sådan ikke er en betingelse for,
at midlet kan bringes på markedet, at man i enkelte lande ikke
godkender en konfidentiel analysemetode, at Danmark indtager
en særstilling, idet landbrugsministeriets giftnævn først godken-
der en etikette til et bekæmpelsesmiddel, når kontrollen har med-
delt, at kontrollen er i besiddelse af en brugelig kontrolmetode,
at kontrollen ved at akceptere en analysemetode konfidentielt
ikke er afskåret fra at anvende denne metode ved analysering
af andre firmaers produkter, men at kontrollen i tilfælde af, at
de andre firmaers produkter viser sig at være underlødige, ana-
lyseret efter den konfidentielt modtagne metode, ville være afskå-
ret fra at meddele de andre firmaer analysemetoden, hvorfor sa-
ger vedrørende underlødige bekæmpelsesmidler fra disse andre
firmaer ikke ville kunne gennemføres til domfældelse, at kontrol-
len ved at akceptere konfidentielle analysemetoder derfor kunne
stå overfor at skulle analysere samme virksomme forbindelse
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efter forskellige analysemetoder, hvorfor kontrollen var af den
formening, at der her i landet ikke bør modtages hemmelige ana-
lysemetoder. Da det i § 48, stk. 3, i bekendtgørelse af 25. sept.
1961 er bestemt, at den, der tilvirker eller indfører bekæmpelses-
midler, skal opgive kontrollen brugelige kontrolmetoder, dersom
rigtigheden af de angivne deklarationer ikke kan kontrolleres
ved almindeligt anerkendte kontrolmetoder, og da det endvidere
er bestemt, at landbrugsministeriet kan fastlægge, hvilke af flere
brugelige analysemetoder, der skal anvendes, meddelte land-
brugsministeriet ved skrivelse af 24. nov. 1961, af samtlige be-
kæmpelsesmidler, for hvilke samme kontrolmetode kan anven-
des, fordi de indeholder samme virksomme stof, skal underkastes
undersøgelse efter ensartede metoder, bl.a. for at forbrugerne
kan få oplysning om midlets sammensætning baseret på samme
grundlag, at det derfor kan være nødvendigt at benytte en af en
fabrikant eller importør opgivet undersøgelsesmetode til under-
søgelse af andre fabrikanters eller importørers bekæmpelses-
midler, samt at et forbehold fra vedkommende fabrikant eller
importør om, at den af ham opgivne undersøgelsesmetode skal
betragtes som konfidentiel, således ikke kan akcepteres. - Be-
stemmelsen om, at kemikaliekontrollens afgørelse er endelig i
sager vedrørende bekæmpelsesmidlers rette indhold af virksom-
me forbindelser, er udgået, og der er i den nye instruks for kemi-
kaliekontrollen, som er udstedt af landbrugsministeriet den 25.
september 1961, anført, at kemikaliekontrollen i tilfælde, hvor
en fabrikant eller en importør bestrider rigtigheden af et af
kemikaliekontrollen opnået analyseresultat, hvorved der er kon-
stateret underindhold i et af vedkommende fremstillet eller im-
porteret bekæmpelsesmiddel, kan opfordre vedkommende til at
lade en sagkyndig repræsentant for denne i fællesskab med kon-
trollens personale og under benyttelse af kontrollens apparatur
foretage en analyse af den pågældende prøve. - I instruksen for
kemikaliekontrollen anføres som ny bestemmelse tillige, at når
prøveudtagning foretages på fremstillingsvirksomheder, der har
eget analytisk laboratorium, i hvilket samtlige de af virksomhe-
den fremstillede partier af et bekæmpelsesmiddel underkastes
kontrolanalyse efter et system, der kan godkendes af landbrugs-
ministeriet eller kemikaliekontrollen, kan kemikaliekontrollen
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normalt kun udtage prøver af bekæmpelsesmidler, der er færdig-
analyseret på virksomhedens laboratorium og derefter agtes
bragt på markedet.

Kontrollen har i finansåret 1961-62 analyseret 1263 prøver,
heraf 107 for statens plantepatologiske forsøg, 17 for statens
ukrudtsforsøg, 91 for statens skadedyrlaboratorium og 82 som
frivillig forhåndskontrol.

Midler til bekæmpelse af plantesygdomme og insekter
i land- og havebrug

Efter anmodning fra et selskab forespurgte kontrollen landbrugs-
ministeriets giftnævn, hvorvidt det var tilladt at anvende para-
thion, som indeholdt betydeligt flere urenheder end tilladt efter
den af landbrugsministeriet godkendte analysemetode (ekstink-
tionstigningen var for høj). Kontrollen oplyste overfor gift-
nævnet, at dersom grænsen for ekstinktionstigningen skal sæt-
tes i vejret eller ophæves, bliver kontrollen nødt til at ændre den
af landbrugsministeriet fastlagte analyseforskrift, således at
urenhederne kan trækkes fra parathionindholdet, da sidstnævnte
ellers beregnes for højt. Kontrollen fremhævede overfor nævnet,
at såfremt grænsen for ekstinktionstigningen ophæves, bortfalder
kravet om, at parathion ikke må indeholde betydelige mængder
urenheder, og at disse kan være indtil 100 gange giftigere end
selve parathionen, medens man derimod, dersom grænsen opret-
holdes, har garanti for, at indholdet af de meget giftige uren-
heder er ret minimalt, hvorfor kontrollen ikke agter at søge
landbrugsministeriet om tilladelse til ændring af grænsen, med
mindre en sådan ændring kunne tiltrædes af giftnævnet. Efter
behandling på et møde i nævnet meddelte dette kontrollen, at
nævnet ikke kan gå ind for, at grænsen for ekstinktionstigningen
sættes i vejret eller ophæves, samt at giftnævnet var af den
opfattelse, at midler med indhold af parathion med for høj
ekstinktionstigning må betragtes som nye midler, der ikke svarer
til de midler med indhold af parathion, som giftnævnet har
klassificeret i fareklasse A for en række firmaer, hvorfor de på-
gældende midler ikke lovligt kan sælges, forinden de er klassi-
ficeret af nævnet, og nævnet har godkendt etikette og brugs-

883



anvisning for midlerne. De firmaer, som fremstiller bekæmpelses-
midler med indhold af parathion, blev gjort bekendt med gift-
nævnets standpunkt.

Et firma, som fremstillede en parathion 35 pct. havde bragt
midlet på markedet med meget varierende sammensætning. Et
parti, som havde forårsaget svidning, indeholdt 92 pct. ufor-
muleret parathion d.v.s, parathion uden tilsætning af emulge-
ringsmiddel og fyldstof, et andet parti, som også havde forårsaget
svidning, indeholdt 65,1 pct. parathion, et parti indeholdt 40,3 pct.
parathion og et kun 29.2 pct. En traktorfører, som havde sprøjtet
med partiet med uformuleret parathion, havde fået kvalme og op-
kastninger. Firmaet forklarede, at det uformulerede parathion
stammede fra et oplagsrum, i hvilket der havde været tromler
med uformuleret og formuleret parathion, og tromlerne med
uformuleret parathion havde været »mærket tilbørligt« med
kridt, som imidlertid under en ildebrand var blevet skyllet af
grundet på de af brandvæsenet brugte store vandmasser, hvorfor
ingen efter branden tænkte på, at der forefandtes en tromle med
uformuleret parathion. Firmaet havde således uden forudgående
undersøgelse aftappet parathionen og solgt den som en 35 pct.
holdig vare. Firmaet benægtede, at den prøve parathion, som
indeholdt 65,1 pct. parathion, kunne være firmaets vare, idet
firmaet fra gårdejeren havde fået sendt en kapsel, som ikke blev
benyttet af firmaet, men af et andet firma. Gårdejeren hævdede
til politirapport, at han havde benyttet firmaets vare fra en
dunk, som blev anbrudt ved samme lejlighed, at kapslen til denne
dunk var bortkommet, men at han, da han senere fandt en
kapsel liggende på sprøjten, indsendte denne til firmaet i den tro,
at den hørte til den anvendte dunk. Da det blev oplyst, at den
anvendte dunk var af en størrelse, som kun forhandles af fir-
maet, da kontrollen ikke har konstateret uensartet blanding ved
analyse af parathion fra andre firmaer, og da den omtalte kapsel
stammede fra et andet parti, som var indkøbt i et andet firma,
måtte det anses for tilstrækkeligt godtgjort, at det omhandlede
parti var leveret fra firmaet. Landbrugsministeriet anmodede
politidirektøren i København om at rejse tiltale mod firmaet
og at søge dette ikendt en bøde på ikke under 4 000 kr. Ved
bødeforslagets størrelse blev der taget hensyn til, at firmaet tid-
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ligere var blevet pålagt en bøde på 1 000 kr. for salg af bl.a.
parathion i mangelfuld emballage og en bøde på 1 000 kr. for
salg af parathion i uensartet blanding, således at indholdet af
parathion ved kontrollens analyser viste sig at variere fra 13,1
til 66,1 pct. Firmaets parathion 35 pct. viste også for høj ekstink-
tionstigning, og firmaet fik meddelelse om, at parathionen med
for høj ekstinktionstigning ikke må forhandles, forinden den
bliver klassificeret af landbrugsministeriets giftnævn, samt at
fortsat salg af midlet med for høj ekstinktionstigning ville blive
betragtet som gentagelsesovertrædelse af bekæmpelsesmiddel-
lovgivningen.

Et bekæmpelsesmiddel indeholdt fra 10-20 pct. for lidt mala-
thion. Selskabet havde i 1959 deklareret indholdet af malathion
ned, idet varen i 1959 også var underlødig, og man havde ikke
fra selskabets side været opmærksom på, at der kunne være tale
om, at indholdet af malathion ikke holdt, hvad der var deklare-
ret, hvilket forhold selskabet mente hidrørte fra fordampning,
som ville være større, jo mere uhensigtsmæssigt det opbevaredes,
og at selskabet nu kunne se, at der ville være sket tab selv under
opbevaring under almindelig stuetemperatur, med mindre man
kunne fremstille en fuldstændig lufttæt emballage. Midlet blev
afmeldt og går ikke mere i handelen. - Et fabrikationsparti af et
bekæmpelsesmiddel indeholdt 11,5 pct. for lidt aldrin. Selskabet
oplyste, at bekæmpelsesmidlet blev indkøbt som færdigvare, som
blev udvejet og etiketteret hos selskabet, som ikke havde taget
sig i vare for, at den på midlet anførte engelske deklaration refe-
rerede til midlets indhold af »teknisk aldrin« og ikke til midlets
indhold af »aldrin«, et forhold, som leverandøren af midlet
iøvrigt var bekendt med, ligesom de relativt grove analysemeto-
der, der havde stået til selskabets rådighed, ikke havde givet
selskabet mulighed for at »fange« den pågældende fabrikation.
Selskabet vedtog en bøde på 2 000 kr.

Et havepudder indeholdt foruden det deklarerede indhold af
malathion tillige 0,26 pct. methyl-parathion, som ikke var dekla-
reret, og som landbrugsministeriets giftnævn intet kendskab
havde til ved klassificeringen af midlet, som var blevet henført
til »Fareklasse C«. Firmaet meddelte, at firmaet ikke betvivlede
rigtigheden af, at kontrollen havde fundet 0,26 pct. methylpara-
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thion i de udtagne prøver, men at firmaet intet kendskab havde
til dette indhold og ingen mulighed havde haft for at påvise det,
idet firmaet, når det indkøbte varer fra seriøse firmaer, måtte gå
ud fra, at de svarede til, hvad de blev udgivet for at være, og at
leverandøren da også i dette tilfælde havde vedstået sit ansvar,
men at firmaet naturligvis var indforstået med, at kontrollen
kun havde firmaet at påtale sagen overfor. Sagen er ikke af-
sluttet.

Et selskab forhandlede et bekæmpelsesmiddel, som i en an-
nonce blev angivet at være virksomt til bekæmpelse af spinde-
mider, hvide fluer, bladlus og larver af forskellig art, og der
anførtes i annoncen »er anerkendt af statens forsøgsvirksomhed
1 plantekultur« til trods for, at anerkendelsen kun angiver: »aner-
kendt til sprøjtning mod æblebladlus i 0,1 pct. styrke«. Selskabet
erkendte overtrædelsen og meddelte, at samme fejl gjorde sig
gældende i en anden af selskabet benyttet annonce vedrørende
et andet af selskabet fremstillet bekæmpelsesmiddel. Selskabets
konsulent havde i en artikel i et tidsskrift angivet, at et af sel-
skabet forhandlet bekæmpelsesmiddel havde været medtaget i
forsøg ved statens forsøgsvirksomhed i plantekultur de sidste
2 år, hvor det havde vist lovende resultater, hvorved selskabet
havde angivet, at præparatet var anmeldt til afprøvning, og der
anførtes i artiklen, at et væsentligt merudbytte for sprøjtningen
havde været at notere til trods for, at selskabet på daværende
tidspunkt ikke kunne udtale sig om merudbytte på grundlag af
forsøg, idet der endnu ikke var foretaget indhøstning. Selskabet
kunne måske hævde, at artiklen måtte stå helt og holdent for
konsulentens egen regning, hvad selskabet imidlertid ikke øn-
skede at gøre, men selskabet ønskede at fremhæve, at det omtalte
blad og selskabet, som udsendte bladet, var ganske og helt uaf-
hængig af selskabet; men selskabet kunne ikke indrømme, at
der forelå nogen overtrædelse med hensyn til henvisningen til
merudbytte, idet det for fagmanden, som læser nævnte blad,
ville være indlysende, at merudbyttet ikke kan gøres op, så længe
afgrøden endnu står i blomst; selskabet indrømmede, at ordvalget
var højst kluntet, men at det faktiske var, at sprøjtningen nor-
malt gav merudbytte, hvilket tidligere års forsøg havde vist.
Sagen er indbragt for retten.
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En entreprenør, som tidligere havde vedtaget en bøde på 500
kr. for fremstilling af et bekæmpelsesmiddel med indhold af
25 pct. methylbromid, 2 pct. chlorpicrin og 63 pct. trichlor-
ethylen, og som havde landbrugsministeriets tilladelse til at ind-
købe og benytte bekæmpelsesmidler i fareklasse X herunder
midler med indhold af chlorpicrin og methylbromid til jord-
desinfektion, ansøgte om tilladelse til selv at blande methyl-
bromid og trichlorethylen, således at der fremkom et middel
med indhold af 25 pct. methylbromid, i hvilken anledning land-
brugsministeriet meddelte entreprenøren, at tilvirkning og an-
vendelse af et sådant bekæmpelsesmiddel til brug ved erhvervs-
mæssig bekæmpelse for andre kun må ske under overholdelse
af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 289 af 25. september 1961,
hvoraf bl.a. følger, at midlet forinden anvendelsen skal henføres
til fareklasse af landbrugsministeriets giftnævn og forsynes med
en af nævnet godkendt etikette og endvidere skal anmeldes til
kemikaliekontrollen.

Ukrudtsbekæmpelsesmidler
Et ukrudtsbekæmpelsesmiddel indeholdt kun 26,5 pct. af den
deklarerede mængde 4K-2M-eddikesyre. Selskabet, som importe-
rede midlet, forklarede, at selskabet fra fabrikanten havde fået
opgivet den deklarerede mængde, og selskabet havde meddelt
fabrikanten, at den opgivne sammensætning ville være tilstræk-
kelig for udarbejdelsen af etikette, men at selskabet med henblik
på ansøgning til landbrugsministeriets giftnævn måtte udbede
sig en mere udførlig deklaration. Da denne blev modtaget, viste
det sig, at den oprindeligt angivne mængde 4K-2M-eddikesyre var
en 25 pct. holdig opløsning, og i ansøgningen til landbrugsmini-
steriets giftnævn var den rigtige sammensætning opgivet, men
samtidig var 15 forslag til etikette vedlagt med den oprindeligt
opgivne samensætning, og siden havde ingen været opmærksom
på 'mislighederne mellem de to opgivne deklarationer. Kontrollen
måtte hertil bemærke, at landbrugsministeriets giftnævn havde
meddelt selskabet, at det fremsendte udkast til etikette ville
kunne godkendes på visse nærmere angivne betingelser og med
bemærkning: »For en ordens skyld bemærkes, at der ved
nærværende alene er taget hensyn til bestemmelserne i §§ 15-17
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i bekendtgørelse nr. 325 af 1/11-54, og at giftnævnet forudsætter,
at lovens øvrige bestemmelser iagttages«, at selskabets med-
delelse til landbrugsministeriets giftnævn om, at midlet ikke
indeholdt den angivne pct. virksom forbindelse, men en 25 pct.
holdig opløsning af nævnte mængde, ikke var meddelt kontrollen,
idet landbrugsministeriets giftnævn i henhold til ønske fra fabri-
kanterne ikke måtte meddele kontrollen den fulde sammensæt-
ning af bekæmpelsesmidlerne, hvorfor kontrollen kun havde set
etiketteforslaget med den urigtige angivelse, således at det var
selskabet, som ikke havde været opmærksom på, at analysedekla-
rationen på etiketten ikke svarede til midlets indhold af virksom
bestanddel. Sagen er ikke afsluttet.

Et dinosebholdigt ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som var afprø-
vet og anerkendt af statens forsøgsvirksomhed med indhold af
20 pct. dinoseb, og som var bragt på markedet med angivelse af
at indeholde 20 pct., var af meget varierende sammensætning,
idet 3 fabrikationspartier indeholdt henholdsvis 11,3, 10,8 og
17,7 pct. dinoseb. Den udenlandske leverandør gjorde gældende,
at selskabet på grund af en fejltagelse i forbindelse med den tele-
foniske bestilling havde fået leveret midlet med indhold af 13
pct. dinoseb i stedet for midlet med indhold af 20 pct. dinoseb,
og selskabet oplyste til politirapport, at selskabet ingen indfly-
delse havde på midlets indhold af virksomt stof, som fra leve-
randøren var opgivet at være 20 pct., samt at selskabet var hen-
vist til ganske at stole på denne angivelse. Hertil måtte bemær-
kes, at selskabet kunne have fået midlet forhåndskontrolleret —
evt. hos kemikaliekontrollen - forinden det blev bragt på mar-
kedet. Der var desuden dårlig overensstemmelse mellem analyser
udført af den udenlandske leverandør og analyser udført af
kemikaliekontrollen, og uoverensstemmelsen kunne dels skyldes,
at man her i landet ved dinoseb forstår den kemisk rene for-
bindelse, medens man i vedkommende udland forstår den tek-
niske forbindelse og ikke den kemisk rene forbindelse, og kunne
dels skyldes, at der i vedkommende udland ikke er anvendt den
samme analysemetode. Kontrollen fik ikke nogen oplysning om,
hvad årsagen kunne være, idet en forespørgsel forblev ubesvaret.
Selskabet havde tidligere overtrådt en lang række bestemmelser
vedrørende bekæmpelsesmidler (misvisende analysedeklaration,
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forkert etikettering, misvisende annoncer, overtrædelser vedrø-
rende regler for afprøvning, mangelfuld forsegling og utæt em-
ballage), og landbrugsministeriet anmodede politimesteren om,
at bødepåstanden under hensyntagen til ovennævnte ukrudts-
bekæmpelsesmiddel blev forhøjet til 12 000 kr. Selskabet tilbød
at refundere forbrugerne det beløb, de havde betalt for meget
ved at få udleveret underlødig vare, hvilket beløb androg ca.
5 600 kr., og da selskabet i retten forelagde bevis for tilbagebeta-
lingen, blev sagerne afsluttet med, at selskabet vedtog en bøde på
6 300 kr.

Midler til bekæmpelse af møl, fluer, utøj m.m.
I kontrollens årsberetning for finansåret 1960-61 er omtalt, at
landbrugsministeriet havde anmodet politidirektøren i Køben-
havn om at søge et selskab, som havde forhandlet et bekæmpel-
sesmiddel i utætte aerosolbeholdere, ikendt en bøde på ikke
under 1000 kr. Ved sagens foretagelse i Københavns byret an-
modede formanden for selskabets bestyrelse dels om at få sagen
afgjort ved en mindre bøde og dels om påny at få sagen forelagt
for landbrugsministeriet under henvisning til de oplysninger, som
var fremkommet til politirapport, hvilken politirapport ministe-
riet ikke havde haft lejlighed til at se. Til rapporten var oplyst, at
selskabet i tidsrummet maj 1959 til juni 1960 havde solgt i alt
15 507 aerosolbeholdere i alle størrelser, at det først var i maj-
juni 1960, at der var fremkommet utætte beholdere, at der
kun var ca. 800 utætte beholdere, samt at man måtte
betegne dette som »normal spildprocent på sømmede då-
ser«. Landbrugsministeriet fandt ikke grundlag for en ned-
sættelse af bødekravet grundet på det til rapporten oplyste, men
da det til rapporten var oplyst, at selskabet i tidsrummet maj
1959 til juni 1960 havde solgt ovennævnte antal aerosolbehol-
dere, uanset at selskabet først ved skrivelse af 31. dec. 1959 havde
anmodet landbrugsministeriets giftnævn om klassificering af
præparatet, uanset at etikette til midlet først var blevet godkendt
af nævnet ved skrivelse af 29. februar 1960, og uanset at præ-
paratet først var blevet anmeldt til kemikaliekontrollen ved sel-
skabets skrivelse af 1. marts 1960, anmodede landbrugsministe-
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riet om, at tiltalen mod selskabet måtte blive udvidet til også at
omfatte nævnte overtrædelser og om, at selskabet for samtlige
overtrædelser blev søgt idømt en bøde på ikke under 1 500 kr.
Selskabet blev idømt en bøde på 2 000 kr.

En fabrikant, som tidligere var idømt en bøde på 100 kr.,
fordi han for en anden fabrikant havde forhandlet calciumkar-
bid til udryddelse af muldvarpe i pakninger, som ikke overholdt
bekendtgørelsens bestemmelser, og som derefter var blevet på-
lagt en bøde på 500 kr., som han iøvrigt ikke havde betalt, fordi
han nu selv fremstillede pakninger med calciumkarbid til udryd-
delse af muldvarpe uden at overholde bekendtgørelsens bestem-
melser, havde til en husmand optaget ordre på 3 spande å 10 kg
mod forudbetaling af den aftalte pris for præparatet. Fabrikan-
tens hustru havde ansøgt landbrugsministeriets giftnævn om
klassificering af bekæmpelsesmidlet, men ansøgningen blev ikke
behandlet, idet statens skadedyrlaboratorium overfor nævnet
havde udtalt, at midlet, som bestod af 100 pct. calciumkarbid,
var uden nogen som helst virkning, hvorfor landbrugsministeriet
nedlagde forbud mod, at præparatet blev solgt som bekæmpelses-
middel, og landbrugsministeriet anmodede 2. jydske statsadvo-
katur om, at der måtte blive rejst tiltale mod fabrikanten, og at
denne — såfremt der efter den øvrige lovgivning ikke var for-
skyldt strengere straf - under sagen måtte blive søgt idømt en
bøde på ikke under 2 000 kr., idet landbrugsministeriet ved an-
sættelse af bødens størrelse som en skærpende omstændighed
havde taget hensyn til, dels at der var nedlagt forbud imod mid-
lets anvendelse, dels at der forelå gentagen overtrædelse af be-
kæmpelsesmiddellovgivningen. Fabrikanten havde endvidere
solgt 60 kg til en foderstofforening, som forsøgte at returnere
midlet til fabrikanten, efter at F.D.B. havde udsendt en skrivelse,
der advarede mod at købe midlet. Der blev rejst tiltale mod fabri-
kanten for bedrageri og for overtrædelse af bekæmpelsesmiddel-
loven. Han hævdede at være ubekendt med landbrugsministeriets
skrivelse til ægtefællen om forbud mod salg af midlet som be-
kæmpelsesmiddel, han ville ikke benægte, at skrivelsen var frem-
kommet til hans ægtefælles bopæl, men han ville benægte nogen-
sinde at have set eller læst den, ligesom han hævdede, at han
først ved denne sags rejsning var blevet bekendt med forbudet
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mod salg og kun gennem F.D.B.s skrivelse var blevet bekendt
med påstanden om, at midlet skulle være uegnet tiltrods for, at
dette var forelagt ham ved optagelse af politirapport i den tidli-
gere sag. Fabrikanten blev idømt fængsel i 60 dage.

Et middel til bekæmpelse af orm i træ gik på markedet, uden
at etiketten var godkendt af landbrugsministeriets giftnævn, og
uden at midlet var anmeldt til kemikaliekontrollen. Etiketten var
således ikke forsynet med fareklasseangivelse eller med analyse-
deklaration, og flasken var ikke forseglet. Fabrikanten erkendte
overtrædelserne, men havde intet kendskab til bekæmpelsesmid-
dellovens bestemmelser. Det drejede sig om et relativt ringe salg,
og landbrugsministeriet anmodede politimesteren om at rejse
tiltale og søge fabrikanten idømt en bøde på ikke under 200 kr.
Landbrugsministeriets giftnævn henførte præparatet til fare-
klasse B og bestemte, at midlet ikke - således som det var anbe-
falet i den hidtil anvendte etikette - må sprøjtes ud.

Et selskab ansøgte landbrugsministeriets giftnævn om klassi-
ficering af et mølmiddel, der bestod af ren paradiklorbenzol
tilsat parfume. Efter brevveksling med statens skadedyrlabora-
torium meddelte landbrugsministeriet selskabet, at indholdet i
omhandlede emballage langt fra kan anses for at være tilstræk-
keligt til at beskytte indholdet i et klædeskab eller en garderobe
mod mølangreb, og at emballagen, som kun kan bevirke en
forhaling af fordampningen, og som endda er påtrykt en anvis-
ning på, hvordan fordampningen yderligere kan forhales, direkte
vil modvirke nytteværdien af indholdet, hvorfor landbrugsmini-
steriet nedlagde forbud mod, at omhandlede præparat forhandles
som bekæmpelsesmiddel.

Ansvarsbestemmelserne
En ent reprenør , som sprøj tede med et dinosebholdigt u k r u d t s -
bekæmpelsesmiddel , havde henlagt d u n k e n og det l i termål , h a n
anvendte til afmåling af bekæmpelsesmidlet , i en grøft, hvor en
h u s m a n d fandt sin 2-årige søn siddende med dunken i den ene
hånd og l i termålet , som h a n holdt op til munden , i den anden
hånd . Dunken var t i lproppet og indeholdt en rest på ca. y2 liter,
og l i termålet blev afskyllet, nå r en t reprenøren havde afmålt den
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mængde, han skulle anvende. Drengen blev bragt til sygehuset,
hvor det konstateredes, at han ikke havde taget nogen skade, og
han kunne udskrives dagen efter. Da faderen fandt drengen, var
han gullig om munden. Landbrugsministeriet anmodede politi-
mesteren om at rejse tiltale mod entreprenøren for overtrædelse
af ansvarsparagraffen, idet han havde anbragt dunken og liter-
målet i grøften uden tilsyn, og om at søge ham idømt en pas-
sende bøde. Han vedtog en bøde på 200 kr.

Detailhandelens salg af bekæmpelsesmidler
Kemikaliekontrollen har i finansåret 1961-62 kontrolleret 1931
forretninger fordelt over 21 politikredse.

Et selskab havde i en årrække forhandlet giftige bekæmpelses-
midler uden at have politimesterens tilladelse hertil. Selskabets
giftrum var ikke mærket med ordet »gift«. I giftrummet opbeva-
redes foruden en del af selskabets lager af gifte forskellige be-
kæmpelsesmidler i fareklasse C, og udenfor giftrummet opbe-
varedes en del af selskabets lager af giftige bekæmpelsesmidler.
De på selskabets lager værende bekæmpelsesmidler i fareklasse
A var ikke forsynet med angivelse af selskabets navn og forret-
ningsadresse, og en del af pakningerne forefandtes i brudt stand.
På selskabets lager opbevaredes to af selskabets egne poser inde-
holdende hver 25 kg mærket »Hexatex«. Selskabet oplyste, at ind-
holdet var »Hexasect«, af hvilket bekæmpelsesmiddel der har
været fire kvaliteter på markedet. (Hexasect 80, Hexasect sprøj-
temiddel, Hexasect pudder og Hexasect pulver). Selskabet var
i besiddelse af en lang række bekæmpelsesmidler i »gamle pak-
ninger«. Selskabet blev ikendt en bøde på 600 kr.

På en købmands lager forefandtes fire forskellige brudte pak-
ninger med bekæmpelsesmidler i fareklasse C og en af købman-
dens egne papirposer, som med blæk var mærket »Smeltox til
orm«. Købmanden var i 1956 og 1958 blevet pålagt bøder på
henholdsvis 100 og 200 kr. for opbevaring af brudte pakninger
med bekæmpelsesmidler og blev nu idømt en bøde på 400 kr.

Et selskabs giftrum var ikke forsynet med ordet »gift«, og det
var ikke aflåset. I giftrummet opbevaredes foruden giftene blå-
sten og Gesarolpudder. Selskabet blev, da det tidligere var pålagt
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en bøde på 500 kr. for opbevaring af brudte pakninger, nu pålagt
en bøde på 250 kr.

I en brugsforening forefandtes en brudt pakning parathion
35 pct. Brugsforeningen blev pålagt en bøde på 200 kr.

En købmand, som ved forrige besøg blev pålagt en bøde, fordi
han opbevarede brudte pakninger på sit lager, opbevarede fort-
sat en brudt 10 kg's pakning Gesarolpudder på sit lager. Paknin-
gen var mærket »Privat«. Købmanden blev pålagt en bøde på
200 kr.

Et selskab opbevarede 74 X 100 liter og 4 X 180 liter parathion
35 pct. frit fremme i sin gård, som var tilgængelig for uved-
kommende. Porten til gården blev dog aflåst om natten. Selska-
bet blev pålagt en bøde på 200 kr., og parathionen blev fjernet fra
selskabets gårdsplads og opbevares nu i aflåset giftrum.

I en brugsforening opbevaredes 2 X V2 kg Zintox omhældt på
2 blikdåser, beregnet til »Cirkelkaffe«, hvoraf den ene dåse var
forsynet med et ca. 4 cm højt og ca. 10 cm langt klæbebånd, som
med blæk var mærket »Zintox V2 kg - 9,50«. Brugsforeningen
blev i 1960 ikendt en bøde på 300 kr. bl.a. for opbevaring af en
fluegift i en almindelig % liter flaske; men da brugsforeningen
i mellemtiden havde skiftet uddeler, som muligvis ikke var
kendt med den tidligere dom, og da Zintox er henført til fare-
klasse C, nøjedes kontrollen med at indstille, at sagen blev af-
gjort med en bøde på 300 kr. Formanden for brugsforeningens
bestyrelse blev idømt en bøde på 300 kr.

En købmand, som havde tilbageleveret sin tilladelse til for-
handling af bekæmpelsesmidler i fareklasse A og B, forhandlede
Castrix musekorn, som opbevaredes på åben hylde. Købmanden
blev pålagt en bøde på 50 kr.

En købmand opbevarede i sit giftrum 1 X 100 liter KVK Her-
banit 20 påmonteret aftapningshane. Købmanden blev pålagt en
bøde på 200 kr.

En købmand, som forhandlede bekæmpelsesmidler i fareklasse
A og B uden tilladelse, og som havde 1 X 10 stk. Paratox flue-
strimler, som kun indeholdt 6 stk., i en pakning, på hvilken køb-
manden havde fjernet fremstillingsdatoen, blev pålagt en bøde
på 200 kr.

En brugsforening, som tidligere havde fået bøder på 100 og
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150 kr. for opbevaring af brudte pakninger, opbevarede nu
1 X 25 liter Weedex 25, som kun indeholdt 20 liter. Brugsfor-
eningen forklarede, at FDB havde leveret en pakning på 25 liter
i stedet for den bestilte pakning på 5 liter, hvorfor 5 liter var
solgt til en kunde, som havde bestilt varen. Brugsforeningen blev
pålagt en bøde på 300 kr.

En brugsforening, som i 1958 vedtog en bøde på 200 kr. for
opbevaring af brudte pakninger med bekæmpelsesmidler, opbe-
varede igen brudte pakninger nu henhørende til fareklasse C,
hvorfor kontrollen indstillede, at brugsforeningen blev pålagt en
bøde på 300 kr. Politimesteren anmodede om tilladelse til ned-
sættelse af bøden til 200 kr., fordi der sidst ikke var blevet rejst
tiltale mod brugsforeningen som sådan ved formanden for brugs-
foreningens bestyrelse, men mod brugsforeningens uddeler, som
i mellemtiden var rejst, således at der nu var ny uddeler, til
hvilket kontrollen intet havde at bemærke. Den ny uddeler
vedtog derefter bøden på 200 kr.

Et selskab, som havde modtaget brudte pakninger med para-
thion 35 pct. og Bladanpudder retur fra forbrugerne, blev pålagt
en bøde på 500 kr.

Rottelov og giftlov

Kemikaliekontrollen har i 1961-62 besøgt 261 giftudlæggere,
bl.a. for at udtage prøver af rotteudryddelsesmidler til kontrol-
analyse.

På 2 læsseramper ved lagerbygningen tilhørende en
købmand og møller forefandtes 56 tromler methyl parathion å
300 kg etiketteret »Methyl Parathion Technical. For Manu-
facturing Purposes Only. Poison«, og etiketterne var tillige for-
synet med dødningehoved. Tromlerne var frit tilgængelige for
uvedkommende f.eks. for købmandens kunder. Kontrollen på-
lagde købmanden at fjerne tromlerne, men ved et fornyet besøg
5 dage senere stod tromlerne endnu på læsseramperne. Tromlerne
stammede fra et parti, som en fabrikant havde solgt til Tyskland.
Et transport- og speditionsfirma havde fået overdraget trans-
porten af 118 tons kemikalier, og det tyske firma havde anmodet
om at få udsat transporten af bl.a. ovennævnte 56 tromler, som
transportfirmaet havde skaffet sig lagerplads for hos købmanden,
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og købmanden havde modtaget vederlag for oplagringen. Købman-
den kunne ikke erkende at have ansvaret for opbevaringen, idet
han dels hævdede ikke at have været bekendt med, at tromlerne
indeholdt en farlig gift, og dels hævdede, at ansvaret måtte være
transportfirmaets. Kontrollen bemærkede hertil, at købmanden
var udmærket informeret om gifte og deres farlighed, idet han
var i besiddelse af en af politimesteren udstedt tilladelse til for-
handling af bekæmpelsesmidler i fareklasse A og B, som han bl.a.
havde benyttet til forhandling af parathion 35 pct., at han havde
ladet tromlerne forblive på ramperne tiltrods for, at han havde
fået pålæg om at fjerne dem, samt at argumentet om manglende
kendskab til giftlovens bestemmelser iøvrigt synes uden værdi, da
giftlovens ansvarsparagraf gælder enhver, der er i besiddelse af
gift, hvortil kommer, at det måtte forekomme usandsynligt, at
købmanden ikke skulle forstå betydningen af et dødningehoved-
mærke. Købmanden blev pålagt en bøde på 500 kr. for overtræ-
delse af giftlovgivningen og en bøde på 100 kr. for overtrædelse
af bekæmpelseslovgivningen, fordi købmandens lager af bekæm-
pelsesmidler i »gamle pakninger« (herunder parathion 35 pct.)
opbevaredes udenfor aflåset giftskab.

En fabrikant, som fremstillede et warfarinholdigt rotteudryd-
delsesmiddel, havde til en af ham ansat giftudlægger leveret
nogle papirposer, som var forsynet med midlets navn og fabri-
kantens navn, men som ikke var forsynet med vægtangivelse,
analysedeklaration eller fremstillingsdato. Poserne var beregnet
til påfyldning, når beboere i kommunen ønskede rottegift ud-
leveret. Fabrikanten var klar over overtrædelsen, men bemær-
kede, at han sendte sine giftudlæggere poser for at undgå, at
giften blev udleveret i almindelige, hvide købmandsposer.

2 fabrikationspartier af et warfarinholdigt rotteudryddelses-
middel, som skulle indeholde 0,025 pct. warfarin, indeholdt kun
0,015 pct. Tidligere fabrikater havde indeholdt den deklarerede
mængde, og fabrikanten, som stod uforstående overfor det skete,
anskaffede sig derfor en ny blandingsbeholder, som kun kunne
blande 10 kg ad gangen. Sagen afsluttedes med, at fabrikanten
af politimesteren blev meddelt en advarsel.

Et selskab anmeldte til kontrollen at fremstille og forhandle et
rotteudryddelsesmiddel med angivelse af indhold af warfarin og
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steriliseret bakteriekultur som virksom forbindelse. Da det var
kontrollen ubekendt, hvorvidt steriliseret bakteriekultur kunne
være virksom forbindelse, anmodede kontrollen statens skade-
dyrlaboratorium om afprøvning af warfarinforbindelsen og war-
farinforbindelsen tilsat steriliseret bakteriekultur, og skadedyr-
laboratoriet fandt det på grundlag af de foretagne forsøg absolut
uberettiget at betegne steriliseret bakteriekultur som en virksom
forbindelse, idet stoffet efter laboratoriets afprøvning måtte
betragtes som værende uden bekæmpelsesmæssig værdi over for
rotter og mus. Kontrollen meddelte derfor selskabet, at kon-
trollen måtte anse rotteudryddelseslovgivningen for overtrådt, og
at kontrollen agtede at indberette sagen til landbrugsministeriet,
dersom etiketterne med den misvisende analysedeklaration fortsat
blev benyttet, ligesom kontrollen agtede at indstille til landbrugs-
ministeriet, at landbrugsministeriet nedlagde forbud mod at for-
handle midlet med angivelse af steriliseret bakteriekultur som
virksom forbindelse, idet kontrollen dog ville give selskabet
lejlighed til at udtale sig, forinden sagen blev fremsendt til
landbrugsministeriet. Selskabet udtalte, at selskabet kunne have
anset det for ønskeligt, om der var givet selskabet lejlighed til
at eftergøre forsøgene og overfor skadedyrlaboratoriet at kom-
mentere resultatet, men at selskabet under omstændighederne tog
kontrollens afgørelse til efterretning, men måtte anmode om til-
ladelse til fortsat at anvende etiketterne, indtil giftnævnets klas-
sificering af midlet forelå. Uden at afvente landbrugsministeriets
svar på forespørgslen fortsatte selskabet med anvendelsen af eti-
ketterne, og kontrollen indberettede dette til landbrugsministe-
riet, som meddelte selskabet en advarsel, samtidig med at mini-
steriet nedlagde forbud mod, at selskabet fortsat anvendte de for
det pågældende middel hidtil benyttede etiketter. Selskabet
anmodede ministeriet om at tilbagekalde advarslen, idet selskabet
udelukkende havde fortsat med anvendelsen af etiketterne, fordi
selskabets anmodning til kemikaliekontrollen om fortsat at måtte
benytte dem ikke var blevet besvaret. Landbrugsministeriet
meddelte selskabet, at selskabets ansøgning var blevet besvaret af
ministeriet, fordi afgørelsen med hensyn til nævnte ansøgning
alene kunne træffes af landbrugsministeriet, idet ansøgningen
drejede sig om dispensation fra en bestemmelse i bekendtgørel-
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sen, og det af selskabet nu anførte havde ikke givet landbrugs-
ministeriet anledning til at frafalde ovennævnte advarsel, ligesom
man måtte fastholde den ved tidligere skrivelse trufne afgørelse,
hvorefter landbrugsministeriet ikke kunne imødekomme selska-
bets anmodning om tilladelse til, indtil midlet var klassificeret af
landbrugsministeriets giftnævn, fortsat at måtte anvende de for
det pågældende middel hidtil benyttede etiketter.

Hos en giftudlægger forefandtes 10 X 1 liter y2 pct. thallium-
sulfatopløsning, leveret af et apotek, hvilke pakninger ikke var for-
synet med den af indenrigsministeriet til Danmarks apotekerfor-
ening godkendte etikette og brugsanvisning, fordi apotekets oplag
af etiketter var sluppet op, hvorfor flaskerne blev forsynet med
apotekets egne etiketter med angivelse »Thalliumsulfatopløsning
Y2 pct.« samt ved advarselstekst udklippet af en anden etikette til
thalliumsulfat, således at der manglede brugsanvisning på etiket-
terne. Efter indstilling fra indenrigsministeriet 'meddelte politi-
mesteren apotekeren en alvorlig advarsel med bemærkning, at der
i gentagelsestilfælde ville blive rejst tiltale mod ham.

En brugsforening forhandlede natriumklorat i papirposer, til
hvilke en brochure blev påklistret med tape. Brochuren indeholdt
brugsanvisning og de advarsler, som kræves i henhold til justits-
ministeriets bekendtgørelse om transport, opbevaring, forhand-
ling og anvendelse af klorater. Da natriumklorat skal forhandles
i vandtætte, lukkede beholdere af metal, glas eller stentøj, da
giftlovgivningen kræver, at pakningerne er forsynet med brugs-
foreningens navn og med angivelsen »Til teknisk brug - forsig-
tig«, og da justitsministeriets bestemmelser ikke er opfyldt blot
ved at hæfte en brochure til pakningerne, blev brugsforeningen
pålagt en bøde på 50 kr.

En brugsforening havde udleveret 2 kg natriumklorat i en
plasticpose uden nogen påskrift. Kunden havde samtidig købt
kunstgødning, og i den tro, at plasticposen indeholdt kunst-
gødning, havde kunden strøet natriumklorat ud i sin have, som
blev ødelagt. Der blev rejst tiltale for overtrædelse af inden-
rigsministeriets bekendtgørelse om opbevaring, salg og udleve-
ring til teknisk brug af gifte og andre for sundhed farlige stoffer
og af justitsministeriets bekendtgørelse om klorater, og uddeleren
vedtog en bøde på 75 kr.
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