
Kemikaliekontrollen i finansåret 1968-69 

Ved J. L. Schnicker 

CIP AC-samarbejdet 

Ved H. Hedegaard Povlsen 

CIP AC (Collaborative International Pesticides 
Analytical Committee) holdt i dagene 10. juni-
15. juni 1968 sit 12. årsmøde. MØdet fandt sted 
på Biologische Bundes anstalt fiir Land-und 
Forstwirtsehaft i Braunsehweig, Tyskland. 

Der foreligger nu i alt 156 CIPAC Methods 
og 19 Provisional CIP AC Methods samt en 
række accepterede generelle metoder til be
stemmelse af bl.a. bekæmpelsesmidlernes fy
siske egenskaber. 

39 analysemetoder er indtil nu publiceret i 
F AO Plant Protection Bulletin. Da der ikke i 
dette tidsskrift er tilstrækkelige muligheder for 
publicering af det særdeles omfattende ma
teriale, CIP AC ligger inde med, blev der på 
CIP AC-mØdet i Braunschweig truffet endelig 
beslutning om udgivelse af en CIP AC-hånd
bog trykt på engelsk og omhandlende alle 
metoder up-to date. 

Disse metoder vil komme til at danne det 
analytiske grundlag for FAO's specifikationer 
for bekæmpelsesmidlernes og bekæmpelses
middel-råstoffernes kemiske og fysiske egen
skaber. 

Der er truffet aftale med W. Heffer and 
Son Ud. i Cambridge om trykningen, og før
ste oplag vil blive trykt i 3000 eksemplarer. 

Det kan oplyses, at CIPAC er registreret i 
England under The Charity Aet, og at ABMAC 
(The Association of British Manufacturers of 
AgricuItural Chemicals) har ydet en financiel 
garanti for bogens udgivelse, der er muliggjort 
gennem optagelse af et lån i The Midland 
Bank. 

GIFAP (Groupement International des Asso
ciations Nationales de Fabricant de Pesticides) 
vil forestå distribueringen i medlemslandene 
(f.eks. Belgien, Canada, Frankrig, Holland, 
Schweiz, USA, Vest Tyskland, Østrig). 

Da de skandinaviske lande ikke er tilsluttet 
GIFAP, skal bogen her distribueres ad andre 
kanaler. Forskellige muligheder har været 
overvejet og forSØgt gennemført. Resultatet er 
blevet, at kemikaliekontrollen har tilbudt 
CIP AC at fungere indtil videre som distri
bueringscenter for disse lande. 

Siden november 1960 er nedenstående 39 
metoder publiceret i F AO Plant Protection 
Bulletin: 

1. Meeury in formulated or teehnical pro
duets. 

2. Determination of sulphur in eolloidal sul
phur. 

3. Determination of sulphur in dispersibie 
sulphur. 

4. Determination of partic1e size distribution 
in eoIloidal and dispersibIe sulphurs. 

5. Determination of the particle size of mi-
eronized sulphurs. 

6. Evaluation of wetting agents. 
7. DDT technical. 
8. Determination of MCP A by the use of 

Liquid/liquid ehromatography. 
9. Determination of MCPA contents of her

bicides by infrared spectrophotometry. 
10. Determination of suspensibility of water-

dispersibIe powders. 
11. Method of analysis for rotenone. 
12. Methods of analysis for Lindane. 
13. Aceelerated storage procedure. 
14. Technieal and formulated diazinon. 
15. BHC technical. 
16. Water-insoluble inorganic copper com-

pounds. 
17. 2,4-D, 2,4-D salts and 2,4-D formulations. 
18. DDT dusts and water-dispersible powders. 
19. DNOC herbicides. 
20. 2,4,5.-T and 2,4,5-T formulations. 
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21. Chorbenside and its formulations. 
22. Chlorfenson and ehlorfenson formulations. 
23. Fenson and fenson formulations. 
24. Demeton-ethyl, demeton-methyl. 
25. Demeton-S-methyl. 
26. 2,2-dichloropropionie aeid and sodium 

2,2-diehloropropionate. 
27. Teehnieal BHC dusts and water-disper

sible powders. 
28. Teehnieal DDT solutions, emulsifiable 

eoneentrates and emulsions. 
29. Teehnieal BHC solutions, emulsifiable 

eoneentrates and emulsions. 
30. Propham teehnieal. 
31. Chlorpropham teehnieal. 
33. Miseellaneous Series: Melting point deter-

mination. 
34. Technical and formulated maneb. 
35. Technical and formu1ated zineb. 
36. Nabam. 
37. Metam-sodium. 
38. Test for emu1sion eharaeteristies of emul

sifiable eoneentrates. 
39. Teehnieal and formmated trichlorfon. 
40. Teehnieal and formulated endothion. 

Midler til bekæmpelse af plantesygdomme m.m. 
To partier af et bekæmpelsesmiddel mod 
svampesygdomme indeholdt gennemsnitlig 10 
pet. mindre quintozen end angivet på paknin
gerne It 100 g, medens pakninger a 500 g inde
holdt den deklarerede mængde quintozen, men 
gennemsnitlig kun 455 g af bekæmpelsesmidlet. 
Underindholdet af quintozen skyldtes, at den 
tekniske vare, som var anvendt til fremstilling 
af midlet, var af ringere quintozenindhold end 
sædvanligt, og restlageret af 500 g's pakninger 
blev ometiketteret til 450 g. Selskabet vedtog 
en bØde på 3000 kr. 

Et bekæmpelsesmiddel indeholdt gennem
snitlig ca. 9 pet. mindre fenitrothion end an
givet på pakningerne, når bekæmpelsesmidlet 
blev analyseret efter den af landbrugsministe
riet den 21. sept. 1965 fastlagte analysemetode. 
Den udenlandske fabrik havde analyseret va
ren efter sin egen analysemetode, som gav 
højere resultater, men kemikaliekontrollen 
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måtte holde for, at .den af landbrugsministeriet 
fastlagte analysemetode og kun denne gjaldt 
her i landet. Selskabet vedtog en bØde på 
1000 kr. 

Et zineb-holdigt bekæmpelsesmiddel, som 
skulle indeholde 65 pct. zineb, indeholdt kun 
42,0 - 38,8 - 47,6 og 57 pet. Råvaren til et af 
de analyserede fabrikationspartier havde væ
ret forhåndskontrolleret hos kemikaliekontrol
len, og et af fabrikationspartierne havde lige
ledes været forhåndskontrolleret hos kemikalie
kontrollen, og analyserne viste, at partierne 
indeholdt den angivne mængde zineb. Ved gen
nemanalysering af karbamatholdige bekæmpel
sesmidler hos kemikaliekontrollen kom man til 
det resultat, at samtlige dithiocarbamater de
komponeres mere eller mindre under oplagring, 
således at det zinebholdige bekæmpelsesmiddel 
skulle have været forsynet med holdbarheds
angivelse. - Nogle 2 kg's pakninger af et be
kæmpelsesmiddel, som skulle indeholde 74 pct. 
dalapon, var af varierende indhold (66,8 -
68,8 - 68,0 og 64,9 pct.). Arsagen var, at pak
ningerne sugede fugtighed til sig fra luften, 
fordi pakningerne ikke var forsynet med en 
indre plastpose. Andre fabrikationspartier a 2 
kg, som var emballeret i indre plastpose, holdt 
den deklarerede mængde dalapon. Selskabet 
vedtog en bØde på 2.500 kr. 

3 fabrikationspartier af et bekæmpelsesmid
del, som bl.a. skulle indeholde 5 pct. DDT, 
indeholdt kun 3,84 - 4,1 og 4,02 pet. Midlet 
havde tidligere indeholdt den deklarerede 
mængde DDT. Fabrikanten forklarede, at der 
var indvejet teknisk DDT uden hensyntagen 
til dettes indhold af para-paraforbindelse i de 
3 fabrikationspartier. Fabrikanten vedtog en 
bØde på 1000 kr. 

2 fabrikationspartier af en nikotinrygestrim
mel, som skulle indholde 2 g nikotin pr. strim
mel, indeholdt varierende mængder nikotin 
(1,57 - 1,61 - 1,6 - 1,59 - 1,61 - 1,74 og 1,68 
g). Selskabet forklarede, at man ikke havde fØlt 
sig helt sikker ved paraffinering af tryklågene, 
hvorfor man de sidste 2 år havde anvendt en 
usynlig plastic-lak, som man hidtil havde ment 
var bedre end paraffinering. - Endvidere havde 



selskabet forhandlet en myregift med en etiket
te, som ikke var godkendt af landbrugsmini
steriets giftnævn. Selskabet vedtog en bØde på 
500 kr. 

Et middel til bekæmpelse af jordlopper, som 
bl.a. skulle indeholde aldrin, indeholdt kun ca. 
58 pct. af den deklarerede mængde men tillige 
endrin og dieldrin. Midlet var fremstillet af et 
koncentrat, som var modtaget fra udlandet, og 
ved en analyse foretaget på den udenlandske 
fabrik påvistes tillige indhold af isodrin, hvilket 
stof kemikaliekontrollen ikke havde haft mulig
hed for at påvise, da kemikaliekontrollen ikke 
er i besiddelse af kemisk ren isodrin, idet dette 
stof aldrig er forekommet i præparater, som 
forhandles her i landet. Den udenlandske fa
brik var ikke i stand til at redegØre nærmere 
for fremkomsten af koncentratet med oven
nævnte sammensætning. Der var fremstillet 
254,3 kg bekæmpelsesmiddel af koncentratet. 
Landbrugsministeriets giftnævn udtalte, at sel
skabet ved salg af det omhandlede bekæmpel
sesmiddel efter nævnets opfattelse havde over
trådt bestemmelserne om, at etiketter ikke må 
indeholde urigtige eller vildledende oplysnin
ger, og at etiketter skal være forsynet med an
givelse af procent og art af virksomme stoffer, 
samt at selskabet var ansvarlig for rigtigheden 
af de angivne oplysninger. Kemikaliekontrol
len indstillede, at der blev rejst tiltale mod sel
skabet med påstand om bØdepålæg på ikke 
under 5000 kr., idet kemikaliekontrollen ved 
indstillingen af bØdens størrelse tog hensyn til, 
at det må betegnes som en overordentlig grov 
overtrædelse at bringe bekæmpelsesmidlet på 
markedet med indhold af endrin, dieldrin og 
isodrin, som landbrugsministeriets giftnævn 
ikke har tilladt anvendt her i landet. Land
brugsministeriet tiltrådte kemikaliekontrollens 
indstilling. BØden blev vedtaget indenretlig. 

I detailhandelen forefandtes 4 X 1 liter 
og 3 X l liter parathion 35, som var stærkt 
tilgrisede udvendig, fordi pakningerne var 
utætte, og i detailhandelen forefandtes ret ofte 
utætte pakninger med et middel, som indeholdt 
dimethoat. Der blev rejst tiltale mod selskabet 
for overtrædelse af § 14, stk. 1, i landbrugs-

ministeriets bekendtgØrelse nr. 289 af 25/9-61 
med påstand om ikendelse af en bØde på ikke 
under 2500 kr. Selskabet blev ikendt en bøde 
på 500 kr. for forholdet med parathion, men 
selskabet blev frifundet for forholdet med di
methoat. Selskabet havde lavet forsøg med en 
plastictud på parathiondunkene, og selskabet 
havde i ca. Y2 år haft et antal af disse dunke 
med parathion stående med tuden nedad 
for at sikre, at disse var tætte, hvorpå midlet 
blev sendt på markedet. Under retsmødet viste 
det sig, at plastictuden let lod sig fjerne ved et 
sideværtstryk på tuden, og et sådant tryk måtte 
antages at kunne opstå ved transport og hånd
tering af dunkene, hvorfor domstolen fandt, at 
denne emballage ikke havde haft en tilstrække
lig styrke, og at selskabet burde have været klar 
over, at dette kunne bevirke, at dunkene blev 
utætte. Dimethoatmidlet blev bragt på mar
kedet i riflede giftflasker , Dansk Standard nr. 
994, forsynet med pilfer-proof kapsel af alu
minium med tætningspakning af vinyl med 
kork, og kapslernes tæthed havde været af
prøvet af selskabet, som i 6 måneder havde 
flasker med bekæmpelsesmidlet stående på 
hovedet. Det viste sig, at vinylen var angrebet 
af bekæmpelsesmidlet, og at låget derved blev 
utæt, hvorfor selskabet hjemkaldte samtlige 
flasker og i stedet gik over til tætningsskive af 
aluminium på kork, hvilke også viste sig at 
være utætte, hvorfor selskabet fik fremstillet 
en tætningsskive af en særlig art gummi, men 
der blev påny fundet flasker med utætte prop
per, idet utætheden nu skyldtes, at propperne 
var trykket af ved varmeudvidelse i sommer
varmen. Under hensyn til, at de anvendte fla
sker var udarbejdet efter Dansk Standard be
regnet til indhold af l liter, samt til at utæt
heden skyldtes afskydning af kapslerne som 
fØlge af udvidelsestryk, samt til at selskabet 
straks efter havde tilbagekaldt samtlige flasker, 
fandt domstolen, at selskabet ikke ved uagt
somhed havde påtaget sig ansvar ved at levere 
bekæmpelsesmidlet i uforsvarlige pakninger, 
idet selskabet ikke burde havde forudset, at 
flaskerne kunne blive udsat for betydelige 
temperaturstigninger (ca. 20°). Kontrollen 
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bemærkede hertil, at det er ret almindeligt, 
at detailhandlere har deres giftskab opbevaret 
i loftlagerlokale, hvor temperaturen om som
meren er ret hØj - specielt under hedebØl
ger -, at selskabet ikke kan have undersØgt 
sådanne temperaturændringer under afprøvning 
af tillukning af flaskerne og heller ikke havde 
taget noget forbehold for opbevaring i detail
handelen under hØje temperaturer, samt at 
Dansk Standard 994 netop er standardiseret til 
opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer, 
og der er anfØrt dimension både med hensyn 
til normalt rumindhold og totalt rumindhold, 
således at en fabrikant, som påfylder embal
lagen, må tage hensyn til påfyldningens ud
videiseskoefficient for at undgå overfyldning 
med påfØlgende sprængning af tillukningen 
under hØjere temperatur end den, under hvil
ken påfyldningen har fundet sted. Da § 14, 
stk. 1, i landbrugsministeriets bekendtgØrelse 
nr. 289 af 25/9-61 pålægger ansvaret for, at 
pakninger med bekæmpelsesmidler er tætte, på 
samtlige handelsled, var kemikaliekontrollen af 
den opfattelse, at det er helt uacceptabelt, at 
selskabet ved en frifindelsesdom fritages for 
sit ansvar, og at dette i stedet væltes over på 
detailhandlerne, som ikke kan have noget som 
helst kendskab til, at nævnte middel ikke kan 
opbevares i loftsetager under sommervarme 
uden at tillukningen sprænges, eller bekæmpel
sesmidlet siver ud gennem tillukningen, hvor
for dommen med justitsministeriets tilladelse 
blev anket til landsretten. Ved landsrettens dom 
af 8. maj 1969 blev underrettens dom ophævet, 
og selskabet vedtog en bøde på 1000 kr. for 
begge forhold. Ved forslag til bØdens stØrrelse 
tog landsretten hensyn til, at det måtte anses 
for at være en formildende omstændighed, at 
der ikke med det samme, kemikaliekontrollen 
havde forefundet utætte pakninger med det 
dimethoatholdige bekæmpelsesmiddel, blev rejst 
tiltale mod selskabet, samt at selskabet havde 
gjort et stort arbejde for at komme paknings
utæthederne tillivs. 

9 fabrikationspartier af et middel mod svam
pesygdomme var af meget varierende sam
mensætning, idet indholdet af den virksomme 
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forbindelse lå fra 40 pet. til 8,5 pet. under den 
deklarerede mængde. Bekæmpelsesmidlet hjem
tages som færdigvare og ompakkes uden yder
ligere forarbejdning, og varen indkØbes med et 
stØrre indhold af virksom forbindelse end de
klareret på pakningerne af hensyn til varens 
ret store nedbrydningshastighed, som efter tid
ligere opgivelse fra fabrikanten skulle foreligge 
i fØrste fase, hvorefter varen skulle være af god 
stabilitet. Efter korrespondance med den uden
landske fabrik oplystes det, at det lave indhold 
af virksom forbindelse måtte skyldes fugtige 
forhold ved ompakningen, hvilket selskabet 
fremtidig ville søge at tage hensyn til, ligesom 
midlet ville blive forsynet med holdbarheds
dato. Endvidere ansØgte selskabet landbrugs
ministeriet om dispensation fra bestemmelsen 
om, at der indrømmes en latitude på + 5 pet. 
på det angivne indhold af virksomt stof i be
kæmpelsesmidlet, således at der tillades. en 
latitude på + 10 og -+- 5 pet., hvilken dispen
sation landbrugsministeriet meddelte selskabet. 
- Et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som blev ana
lyseret efter en af CIP AC fastlagt analyseme
tode, indeholdt for 2 fabrikationspartiers ved
kommende ikke den deklarerede mængde virk
som forbindelse, og fællesanalyserne var meget 
svingende, hvilket tydede på uensartet blanding. 
Underindholdet var omkring 9 pct. Også denne 
vare hjemkØbes som færdigvare og ompakkes 
i detailpakninger, og såvel hjemtagelsesembal
lagen som detailemballagen er forsynet med 
plasticposer, hvorfor vandoptagelser ikke skulle 
være af betydning. Det var ikke muligt at få 
andet svar fra den udenlandske fabrikant end, 
at der var for hØjt vandindhold i det ene 
fabrikationsparti, og at de lave analyseresul
tater måtte skyldes kamikaliekontrollens uer
farenhed ved udførelse af den vanskelige ana
lyse, idet fabrikanten havde erfaring for, at 
indtil analytikeren havde betydelig erfaring i 
analysen kunne analyseresultaterne være tvivl
somme. Kemikaliekontrollen kan hertil kun 
bemærke, at en inspektør ved kemikaliekon
trollen - som repræsenterer Skandinavien i 
CIP AC - har været med til udarbejdelsen af 
analysemetoden, som er gennemprøvet af kon-



trollens analytiske personale, at andre fabrika
tionspartier af midlet har indeholdt den dekla
rerede mængde virksom forbindelse, samt at 
andre fabrikater også tidligere altid har inde
holdt den deklarerede mængde virksom for
bindelse analyseret efter den af CIP AC fastlag
te metode. Det blev iØvrigt ikke oplyst, hvilken 
analysemetode fabrikanten benyttede sig af. 
Kontrollen indstillede, at der blev rejst tiltale 
mod selskabet med påstand om ikendelse af en 
passende bøde, hvilken indstilling landbrugs
ministeriet tiltrådte. Selskabet vedtog en bØde 
på 3000 kr. 

Midler til bekæmpelse af møl, fluer, utøj m.m. 
Et middel til bekæmpelse af utøj på fjerkræ 
og duer, hvilket middel forhandles i aerosol
dåser, var ikke blevet klassificeret af landbrugs
ministeriets giftnævn og var ikke anmeldt til 
kemikaliekontrollen. ImportØren, som ikke 
havde noget kendskab til bekæmpelsesmiddel
lovgivningens bestemmelser, forklarede, at det 
var udleveret til brug til hunde og duer, at det 
slet ikke var meningen, at han skulle importere 
i egentlig forstand, men at han kom i forbin
delse med hundeejere og fik en enkelt aerosol
beholder med sig hjem fra udlandet for at 
prØve den i sin egen kennel, hvor midlet havde 
vist sig særdeles effektivt, og så var det ryg
tedes i hundekredse, således at han efterhånden 
havde importeret 1000 aerosoldåser i småpar
tier. Ved analyse viste midlet sig at indeholde 
30 pct. metylendiklorid, som i henhold til gift
lovgivningens bestemmelser ikke må forefindes 
i aerosoler. ImportØren ansøgte landbrugsmini
steriets giftnævn om at få midlet klassificeret, 
og nævnet meddelte, at det ansøgte ikke kunne 
imØdekommes, idet man her i landet ikke til
lader bekæmpelsesmidler med indhold af DDT 
anvendt til bekæmpelse af utøj på husdyr og 
med tilfØjelse, at nævnet heller ikke tillader, at 
der er metylendiklorid i aerosoler, der sælges til 
brug i private boliger og dertil knyttede lokaler. 
Der blev rejst tiltale mod importøren, som 
vedtog en bØde på 600 kr. 

En insektdræber og en fluedræber indeholdt 
ikke den angivne mængde piperonylbutoxyd, 

idet den i analysedeklarationen angivne mæng
de svarede til teknisk piperonylbutoxyd i stedet 
for som krævet i § 17 i bekendtgØrelse nr. 305 
af 5. aug. 1963 til kemisk ren piperonylbu
toxyd. Kontrollen havde til det importerende 
selskab meddelt, at angivelsen skulle være den 
kemisk rene forbindelse. Selskabet havde over
ladt importen til et andet selskab, men den kon
sulent, som havde forhandlet med kemikalie
kontrollen om deklaration af indholdsstofferne, 
var fulgt med over til det nye selskab. Grundet 
på det meget store salg af midlerne indstillede 
kemikaliekontrollen, at der blev rejst tiltale mod 
selskabet med påstand om ikendelse af bøde 
på ikke under 2000 kr., hvilken indstilling blev 
tiltrådt af landbrugsministeriet. 

Et selskab havde forhandlet ca. 1300 liter af 
et bekæmpelsesmiddel mod kakerlakker, fluer, 
myg m.m., som ikke var klassificeret af land
brug;sministeriets giftnævn, og hvis etikette 
ikke var godkendt af nævnet. På etiketten var 
bl.a. ingen angivelse af, hvilke virksomme for
bindelser midlet indeholdt. I en reklamebro
chure angav selskabet, at midlet var ugiftigt 
for mennesker og sikker i nærheden af mad
varer. Landbrugsministeriets giftnævn ville for
mentlig kræve, at advarselsteksten skulle lyde: 
»Forsigtig. Skal opbevares utilgængeligt for 
børn. Må ikke opbevares sammen med nærings
og nydelsesmidler samt foderstoffer. Undgå at 
levnedsmidler forurenes med sprøjtevædsken. 
Undgå at sprØjtetågen sænker sig om pattegrise 
og spædkalve. Tom emballage skal uskadelig
gøres«. Kontrollen indstillede, at der blev rejst 
tiltale mod selskabet med påstand om ikendel
se af en bØde på ikke under 500 kr., ligesom 
kontrollen hos selskabet opkrævede den afgift, 
som selskabet skulle have erlagt for salget af 
midlet. Landbrugsministeriet tiltrådte kontrol
lens indstilling vedrørende tiltalerejsningen. 

Midler til bekæmpelse af insektangreb i træ 
Et firma, som af landbrugsministeriets gift
nævn havde fået klassificeret et middel til 
forebyggelse og bekæmpelse af insektangreb i 
træ, meddelte giftnævnet, at det havde udleve
ret 100 liter af vædsken til en tømrermester 
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forsynet med en etikette, hvoraf fotokopi sam
tidig blev fremsendt til nævnet. I denne anled
ning meddelte nævnet firmaet, at nævnet ikke 
havde givet tilladelse til at forhandle midlet, 
men at nævnet alene havde klassificeret det, 
at intet bekæmpelsesmiddel må bringes i han
delen eller anvendes erhvervsmæssigt, før næv
net har godkendt etikette og brugsanvisning for 
midlet, at nævnet under hensyn hertil og til, at 
den fremsendte etikette ikke egnede sig til god
kendelse samtidig indberettede forholdet til 
kemikaliekontrollen. Til politirapport kunne 
firmaet erkende at have overtrådt bestemmel
serne om, at pakningerne skulle have været 
forsynet med vægtangivelse, analysedeklaration 
og fremstillingsdato, men benægtede at have 
bragt midlet på markedet, fØrend nævnet havde 
godkendt etikette og brugsanvisning for midlet, 
og fØrend midlet var anmeldt skriftligt til ke
mikaliekontrollen, idet midlet ikke var bragt på 
markedet, men kun i et enkelt isoleret tilfælde 
Var solgt til omtalte tømrermester, således at 
bekæmpelsesmidlet ikke fandtes på det åbne 
marked, og ikke vil komme på markedet, fØr 
alle formaliteter var i orden. Under hensyn
tagen til, at firmaet i 1967 havde vedtaget en 
bØde på 400 kr. for overtrædelse af bekæm
pelsesmiddelloven herunder salg med etiketter, 
som ikke var endelig godkendt af landbrugs
ministeriets giftnævn, indstillede kemikaliekon
trollen, at der blev rejst tiltale mod firmaet 
med påstand om bØdepålæg på ikke under 800 
kr., hvilken indstilling landbrugsministeriet til
trådte. Firmaet vedtog bØden. 

Midler til bekæmpelse af varmblodede dyr 
En warfarinholdig ædegift, som skulle indehol
de 0,05 pet. warfarin, indeholdt kun 0,026. 
Fabrikanten, som fremstiller 2 æde gifte, hvoraf 
den ene skal indeholde 0,05 pct. og den anden 
0,025 pct. warfarin, forklarede, at poseleveran
dØren ikke havde været opmærksom på forskel
len i farven af midterfeltet på den hØjproeen
tige og den lavproeentige vare, således at poser
ne fik forkert farve i midterfeltet, hvilket ikke 
blev opdaget på fabriken ved modtagelsen af 
poserne, hvorfor man begyndte at påfylde 
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poserne med den lavprocentige vare, selv 
om det i analysedeklarationen fremgik, at 
det skulle være den hØjprocentige vare. 
Kontrollen indstillede, at sagen blev søgt afgjort 
med en bØde på 500 kr. Da fejltagelsen blev 
opdaget af kemikaliekontrollen, henvendte fa
brikanten sig til samtlige, der kunne have fået 
bekæmpelsesmidlet udleveret, for at få det til
bage, hvilket lykkedes, således at kun 222 
kvartkilo pakninger forblev ude. En væsentlig 
del af disse var anvendt af fabrikantens folk 
hos de kommuner, med hvilke man havde kon
trakt om rotteudryddelse for et fast belØb, og 
hvor fabrikanten selv lægger giften til, således 
at kun 70-80 af de manglende poser var leveret 
direkte til kunder. Under hensyntagen hertil 
og til, at der ikke har foreligget nogen forøget 
forgiftningsfare ved anvendelse af de ukorrekte 
poser, blev fabrikanten idØmt en bØde på 200 
kr. 

En wafarinholdig ædegift, som skulle inde
holde 0,05 pct. warfarin, indeholdt kun 0,037 
pct. Partiet var importeret fra udlandet, og den 
udenlandske fabrikant udtalte, at der var leve
ret firmaets sædvanlige vare med indhold af 
0,0375 pet. warfarin, samt at firmaet havde 
overset den med den danske importØr trufne 
aftale om, at varen skulle leveres med indhold 
af 0,05 pet. warfarin. ImportØren vedtog in
denretlig en bøde på 800 kr. 

En warfarinholdig ædegift, som skulle inde
holde 0,05 pct. warfarin, indeholdt kun 0,038 
pet. Fabrikanten udtalte, at fejlen muligvis har 
ligget i et fra udlandet indkØbt warfarin-kon
centrat, som skulle indeholde 50 pct. warfarin. 
Kontrollen indstillede, at sagen blev søgt afgjort 
med en bØde på 1000 kr. Ved indstillingen tog 
kontrollen dels hensyn til fabrikationspartiernes 
stØrrelse og dels hensyn til, at landbrugsmini
steriet efter indstilling fra landsudvalget for 
rottebekæmpelse og indenrigsministeriets kon
sulenter i rottesager den 30/9-65 nedlagde for
bud mod salg (fordeling) af warfarinædegift til 
bekæmpelse af rotter i mindre pakningsstØrrel
ser end 250 g, idet udlægning i mindre mæng
der end nævnte måtte anses for virkningslØS, 
idet en rotte æder 30-40 g om dagen og skal 



optage giften mindst 5 dage i træk for at dØ, 
og idet det yderligere mentes, at udlægning af 
for små mængder kan medvirke til restistens
dannelse gennem selektion, derved at kun svage 
individer når at optage så meget af giften, at 
de dræbes, hvilket forhold også måtte kunne 
ske, når et præparat indeholder ca. 25 pct. for 
lidt warfarin. Selskabet vedtog bøden. 

Fra statens skadedyrlaboratorium modtog 
landbrugsministeriet indberetning om, at man 
havde fundet, at de antikoagulerende rottebe
kæmpelsesmidler (warfarin o.l.) er meget lidt 
virksomme mod husrnus, lidet anvedelige til 
bekæmpelse af mus udendØrs og uden tilfreds
stillende virkning som bekæmpelsesmiddel mod 
mosegrise. Under hensyn hertil nedlagde land
brugsministeriet den 7. februar 1969 i medfør 
af bestemmelserne i § 9, jfr. § 11 i lov nr. 118 
af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af 
plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr 
samt om midler til regulering af plantevækst 
forbud mod, at de omhandlede antikoaguleren
de (warfarinholdige) rottebekæmpelsesmidler 
sælges som anvendelige til bekæmpelse af mus 
og mosegrise. Landbrugsministeriet anmodede 
kemikaliekontrollen om at give fabrikanter og 
importØrer underretning herom snarest muligt 
med henblik på indenfor en rimelig frist at få 
gennemfØrt den fornødne ændring af etiketter, 
brochurer m. v. for de omhandlede midler. 
Efter fornyet indstilling fra statens skadedyr
laboratorium meddelte landbrugsministeriet 
den 13. marts 1969, at det i henhold til § 9, 
jfr. § 11 i lov nr. 118 af 3. maj 1961 udstedte 
forbud udvidedes til at omfatte antikoaguleren
de bekæmpelsesmidler og ikke blot antikoagu
lerende rottebekæmpelsesmidler. - En importØr 
anmodede landbrugsministeriets giftnævn og 
kemikaliekontrollen om at få refunderet det 
tab, han i denne anledning ville få ved at kas
sere sit lager af kartoner og etiketter. Land
brugsministeriet meddelte importØren, at land
brugsministeriet ikke har hjemmel til at godt
gøre værdien af eventuelle restlagre af kartoner 
og etiketter m.v., som foranlediget af ministe
riets forbud må destrueres, men ministeriet 
henledte importØrens opmærksomhed på, at 

kemikaliekontrollen den 14. februar 1969 hav
de meddelt en frist til l. jan. 1970, hvor alle
rede færdigtrykte lagre af etiketter m.v. ville 
kunne anvendes, og at kemikaliekontrollen 
efter modtagen ansØgning ville have mulighed 
for at overveje en vis forlængelse af denne frist. 

Et selskab, som havde fået 2 bekæmpelses
midler mod rotter klassificeret af landbrugs
ministeriets giftnævnt, men som ikke havde fået 
godkendt etiketter og brugsanvisning for mid
lerne, havde udleveret et prØveglas med be
kæmpelsesmidlet i tabletform til et firma, som 
angav, at man havde benyttet det til afprøv
ning, om der ville være mulighed for salg af 
midlet. PrØveglasset var forsynet med en eti-
kette, som angav» ...... rotteudryddelsesmid-
del. - Indholdet af aktive stoffer i en tablet 
tilstrækkeligt til at dræbe en rotte. - Skal op
bevares på et for bØrn utilgængeligt sted« samt 
firmanavn. Det skal bemærkes, at landbrugs
ministeriets giftnævn normalt ikke godkender 
bekæmpelsesmidler i tabletform for at undgå 
forgiftningstilfælde ved fejltagelser, og at de 
midler, som var klassificeret, ikke var i tablet
form. Der blev rejst tiltale mod selskabet med 
påstand om ikendelse af en bøde på ikke under 
500 kr. Ved indstillingen blev der taget hensyn 
til, at selskabet tidligere havde forhandlet rotte
bekæmpelsesmidler, uden at midlerne var klas
ficeret af landbrugsministeriets giftnævn, og 
uden at nævnet havde godkendt etikette og 
brugsanvisning for midlerne, hvorfor kemi
kaliekontrollen i 1963 havde meddelt selskabet 
en advarsel. Landbrugsministeriet tiltrådte kon
trollens indstilling. 

Detailhandelens salg af bekæmpelsesmidler 
I en købmands giftrum opbevaredes 1 X 100 
liter af et middel, som var uden etikette. Trom
len var brudt, og den må antages at indeholde 
et hormonmiddel. Giftrummet var ikke for
synet med ordet »Gift« men kun med et stort 
dØdningehovedmærke, som var halvt revet itu. 
I giftrummet opbevaredes også bekæmpelses
midler i fareklasse C. Tilladelsen til forhand
ling af bekæmpelsesmidler i fareklasserne A og 
B var ikke opslået i giftrummet. Lageret af 
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bekæmpelsesmidler i fareklasse A var ikke for
synet med forhandlerens navn og adresse. Da 
kØbmanden tidligere havde vedtaget bøder på 
250 og 400 kr. for overtrædelse af bekæmpel
sesmiddellovens bestemmelser, anmodede kon
trollen om, at der ved fastlæggelsen af bødens 
størrelse blev taget tilbØrligt hensyn hertil. Køb
manden blev ikendt en bøde på 500 kr. 

I arkivrummet på et kommunekontor opbe
varedes en muldvarpegift i fareklasse A og en 
åbnet pakning af en crimidinmajs i fareklasse 
B. Kommunekontoret, som ikke havde opnået 
landbrugsministeriets tilladelse til fordeling af 
bekæmpelsesmidler i fareklasserne A og B, ud
talte, at bekæmpelsesmidlerne var beregnet til 
kommunens folk, der lægger gift ud for mose
grise og muldvarpe, og at den brudte pakning 
crimidinmajs ikke tilhØrte eller var indkØbt af 
kommunen. Midlerne var leveret af et firma, 
som havde opnået landbrugsministeriets dispen
sation fra bestemmelserne i § 22 og § 27, stk. 
l c, i landbrugsministeriets bekendtgØrelse nr. 
289 af 25/9-61 for så vidt angik de af firmaet 
ansatte giftudlæggere, når disse udleverede war
farinholdige rotteudryddelsesmidler i fareklasse 
B til beboere i kommunen til supplerende ud
lægninger i tiden mellem giftudlæggernes efter
syn. Firmaet erklærede ikke at kunne påtage 
sig noget ansvar for kommunekontorets over
trædelser, idet firmaet mindst een gang om året 
havde tilsendt de kommuner, som havde tegnet 
kontrakt med firmaet, samt giftudlæggerne i de 
pågældende kommuner, skrivelser om bestem
melserne. Kontrollen anmodede om, at sagen 
blev afsluttet med en bøde efter politimesterens 
skøn, og sagen blev afgjort med en bØde på 
100 kr. 

En materialist anmeldte til politiet, at en 
parcellist annoncerede med salg af bekæmpel
sesmidler i fareklasserne A og B. Parcellisten 
forklarede til rapport, at han var ansat af et 
firma til udlæggelse af rottegift, at han på 
foranledning af en kommune udlagde muldvar
pegift, samt at han for egen regning forhand
lede fluegift, selvom han ikke havde opnået 
tilladelse til denne forhandling. Ved politiets 
besøg opbevaredes bekæmpelsesmidler i fare-

636 

klasserne A og B i en vognport, hvortil der 
var uhindret adgang. Firmaet, som havde an
taget parcellisten til udlæggelse af rottegift, for
klarede, at parcellisten havde 'været ansat af et 
mejeri til bekæmpelse af fluer hos mejeriets 
leverandører, og erkendte, at der på trods af, 
at den gennem mejeriet foranstaltede fluebe
kæmpelse er ophØrt, stadig er udleveret fluegift 
til pågældende, og ville mene, at dette skyldtes, 
at firmaet ikke har været opmærksom på, at 
fluebekæmpelsen gennem mejeriet er ophØrt, 
og derfor fremdeles har leveret fluegift, når der 
er anmodet om dette, samt at firmaet har 
været fuldstændig uvidende om, at pågældende 
har forhandlet fluebekæmpelsesmidler for 
egen regning.. Kontrollen anmodede politime
steren om at rejse tiltale for opbevaring af 
bekæmpelsesmidler i fareklasserne A og B, 
således at uvedkommende kunne få adgang til 
midlerne, og for salg af bekæmpelsesmidlerne 
i fareklasse B uden at have opnået politimeste
rens tilladelse hertil, og sagen blev afgjort med 
en bøde på 250 kr. 

En brugsforening opbevarede hængelåsen til 
giftskabet i et vindue, Tugon fluegift ovenpå 
giftskabet og bekæmpelsesmidler i fareklasse C 
i giftskabet. Blandt C-midlerne i giftskabet var 
natriumklorat, som i henhold til justitsministe
riets bekendtgØrelse nr. 264 af 30/9-53 om 
transport, opbevaring, forhandling og anven
delse af klorater skal opbevares på uforbrænder 

ligt underlag, og giftskabet var af træ. Kon
trollen anmodede politimesteren om at søge 
sagen afgjort med en bØde på 80 kr. Sagen blev 
afgjort med en bØde på 150 kr., herunder 70 
kr. for overtrædelse af justitsministeriets oven
nævnte bekendtgørelse. 

I en brugsforening var giftskabet ikke af
låset ved kontrollens beSØg i 1966, fordi 
nØglen til hængelåsen var knækket. Ved 
kontrollens beSØg i 1968 konstateredes det 
samme forhold. Kontrollen anmodede ud
deleren om at sætte en ny hængelås på, medens 
kontrollen endnu var tilstede, hvilket uddeleren 
ikke Ønskede, idet han udtalte, at spørgsmålet 
først måtte forelægges brugsforeningens besty
relse. Kontrollen indberettede sagen til politi-



mesteren med bemærkning, at A-tilladelsen var 
givet bl.a. på betingelse, at giftskabet var af
låset, og politimesteren meddelte kontrollen, at 
sagen var afsluttet med en bØde på 300 kr. 

En brugsforening opbevarede Temus W 
muse gift på åben hylde i bagbutik og bekæm
pelsesmidler i fareklasse C i giftskabet. Tilla
delsen til forhandling af bekæmpelsesmidler i 
fareklasse A og B var ikke opslået i giftskabet. 
Kontrollen anmodede politimesteren om at søge 
sagen afgjort med en bøde på ikke under 80 kr. 
og meddelte politimesteren, at natriumklorat 
opbevaredes på træhylde med hyldepapir i kæl
deren. Brugsforeningen blev pålagt en bØde på 
230 kr., herunder 150 kr. for overtrædelse af 
justitsministeriets bekendtgørelse nr. 264 af 
30/9-53 om klorater. 

I en vareindkØbsforening forefandtes bly
arsenat i »gamle pakninger«, d.v.s. pakninger 
uden fareklasseangivelse, som skal tilintet
gøres, da de ikke mere må forhandles. 
Kontrollen meddelte politimesteren, at for
eningen havde undladt at benytte sig af den 
med landbrugsministeriets cirkulære af 28. fe
bruar 1961 meddelte mulighed for at få pak
ningerne gratis tilintetgjort gennem indsamling 
i tiden 5. april til 19. april 1961 hos Falck's og 
Zonen's redningskorps, og kontrollen anmode
de politimesteren om, at pakningerne måtte 
blive tilintetgjort efter aftale med embedslægen. 
Foreningen blev af politimesteren pålagt en 
bøde på 150 kr. 

En giftudlægger havde til en foderstoffor
ening udleveret 2 X 1 liter thalliumsulfatoplØs
ning, som forefandtes i brudt stand i foder
stofforeningens giftskab. Giftudlæggeren, som 
ikke havde opnået landbrugsministeriets tilla
delse til forhandling (fordeling) af bekæmpel
sesmidler i fareklasse A, forklarede, at man i 
foderstoffereningen forgæves havde forSØgt at 
udrydde rotter med et middel i fareklasse B, 
og da foderstofforeningen havde landburgs
ministeriets tilladelse til forhandling af bekæm
pelsesmidler i fareklasse A, havde han udleve
ret thalliummidlet, idet han dog var klar over, 
at han derved overtrådte udleveringsbestemmel
serne. Kontrollen anmodede om, at sagen måtte 
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blive afgjort efter politimesterens skØn. Politi
mesteren pålagde giftudlæggeren en bØde på 
300 kr., som grundet på giftudlæggerens Øko
nomiske forhold blev nedsat til 200 kr. 

En giftudlægger havde udleveret warfarin
gryn i tilfældige poser (kØbmandsposer) til 
beboere i kommunen. Giftudlæggeren forkla
rede, at han kun fik warfarin-grynene udleveret 
fra det firma, for hvilket han udlagde gift, i 
5 kg's pakninger, og at han havde anmodet 
firmaet om at få små originalpakninger tilsendt 
til udlevering til efterudlægning hos ejere af 
rottebefængte ejendomme, men at dette ikke 
kunne bevilges. Firmaet oplyste, at giftudlæg
geren nøje var instrueret om udleveringsbe
stemmelserne, og at giftudlæggeren aldrig hav
de omtalt, at han udleverede midlet til private 
og aldrig havde udtalt ønske om at få små
pakninger tilsendt. Da giftudlæggeren havde 
udleveret midlet i tilfældige poser til udlæg
ning i hønsehuse og i svinestier, og da beboerne 
således ikke havde set advarslen på etiketterne 
om, at midlet skal opbevares utilgængeligt for 
bØrn og om, at midlet skal udlægges på en 
sådan måde, at andre dyr og bØrn ikke udsæt
tes for forgiftning, anmodede kontrollen om, 
at sagen blev afgjort efter politimesterens skøn. 
Politimesteren pålagde giftudlæggeren en bøde 
på 300 kr. 

En konsulent, som i 1963 opnåede land
brugsministeriets tilladelse til forhandling af 
bekæmpelsesmidler i fareklasserne A og B, 
meddelte ved ansØgning om tilladelse til for
handling af midlerne, at han dels ville forhandle 
disse, og at han dels ville foretage bekæmpelse 
af rotter, mus og muldvarpe for forskellige 
kommuner samt fluer på herregårde. I konsu
lentens giftrum forefandtes forskellige brudte 
pakninger, bl.a. 1 X 1 liter parathion 35, som 
kun indeholdt 'l2 liter. Kemikaliekontrollen fik 
oplyst, at midlet ikke var benyttet i stalde men i 
konsulentens private have. Der blev rejst tiltale 
med påstand om en bØde på ikke under 300 kr. 
I retten benægtede konsulenten at være for
handler, hvorfor anklagemyndigheden frafaldt 
tiltale for opbevaring af brudte pakninger, og 
konsulenten vedtog en bøde på 150 kr. for at 
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have benyttet parathion i sin private have. 
Landbrugsministeriet pålagde derefter kemika
liekontrollen med Øjeblikkelig virkning at til
bagekalde den af kemikaliekontrollen på land
brugsministeriets vegne udstedte tilladelse til 
forhandling af bekæmpelsesmidler i fareklas
serne A og B. 

Hos et selskab forefandtes 0,7 liter parathion 
35 påfyldt en plastdunk mærket »2 liter TØrs
leffs Griineberg Eddike«. Selskabets forvalter 
forklarede, at den originale 5 liter dunk med 
parathion 35 var blevet utæt under opbevarin
gen, hvorfor det, der blev tilbage efter salg til 
en kunde, blev hældt på eddikedunken. Ud
leveringen af parathion 35 var sket i en eller 
anden tilfældig emballage, men i hvilken og til 
hvem varen var udleveret kunne ikke klarlæg
ges, idet det var sket i en tidligere bestyrers tid. 
I giftskabet forefandtes en brudt og delvis tømt 
flaske Mortalin giftvand, under giftskabet op
bevaredes et bekæmpelsesmiddel i fareklasse B, 
og selskabet havde ikke tilladelse til forhand
ling af bekæmpelsesmidler i fareklasserne A 
og B. Der blev rejst tiltale mod selskabet med 
påstand om ikendelse af en bØde på mindst 600 
kr., hvilken bØde selskabet vedtog indenretlig. 

En brugsforening, som tidligere havde op
nået landbrugsministeriets tilladelse til forhand
ling af bekæmpelsesmidler i fareklasserne A 
og B, fornyede ikke sin tiladelse, da den udlØb. 
Kontrollen meddelte brugsforeningen, at den 
ikke i fremtiden måtte have lager af sådanne 
bekæmpelsesmidler, ikke måtte tage dem hjem 
på bestilling, samt at dette også gælder, selvom 
midlerne sendes direkte fra,. fabrikant, importØr 
eller grossist til brugsforeningens kunder. Ved 
et senere beSØg forefandtes 3 halvtØmte poser 
rottebekæmpelsesmiddel, som blev betegnet at 
være til privat brug, hvilke pakninger opbevare
des på åben hylde i lagerlokalet, og i giftskabet 
4 forskellige bekæmpelsesmidler i »Fareklasse 
B«. Brugsforeningen, som hævdede, at lageret 
var hjemtaget inden tilladelsen til forhandling 
udlØb, blev pålagt en bøde på 100 kr. 

Hos et selskab forefandtes 5 liter parathion 
35, som blev opbevaret i giftskabet i en eddi
keplastdunk kun forsynet med den originale 
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etikette til Heidelberg eddike. I giftskabet op
bevaredes bekæmpelsesmidler i fareklasse C, og 
bekæmpelsesmidlerne i fareklasse A var ikke 
forsynet med forhandlerens navn og forret
ningsadresse. Selskabets direktØr forklarede, at 
de 5 liter parathion var kommet retur i om
talte eddikeplastdunk fra en gårdejer, der havde 
fået leveret 100 liter i original tønde. Gård
ejeren erkendte at have kØbt parathion 35 hos 
selskabet, og at han hvert år gennem de senere 
år havde modtaget 100 liter, men han benæg
tede på det bestemteste at skulle have over
hældt 5 liter på en eddikedunk og afleveret den 
til selskabet. Der blev rejst tiltale mod selskabet 
med påstand om ikendelse af en bØde på ikke 
under 600 kr., hvilken bøde selskabet vedtog 
indenretlig. 

Hos et selskab forefandtes 6 X 1 liter frugt
trækarbolineum i flasker, som var forsynet med 
en etikette angivende navnet på midlet samt 
ordene »ForårssprØjtning 6-8 % «. Selskabet, 
som udtalte, at det havde modtaget sådanne 12 
flasker fra et andet selskab, vedtog en bØde på 
1 00 kr. Det andet selskab udtalte, at man ved 
bestillingen kun havde midlet i 25 liter tromler, 
og at selskabet ved forespørgsel hos fabrikanten 
havde fået oplyst, at det ikke forhandledes i 
mindre pakningsstØrrelser end 2Y2 liter, og sel
skabet, som nu var klar over det ulovlige i 
udvejning, udtalte, at man ved salget ikke hav
de været klar over det ulovlige i forholdet, da 
det jo drejede sig om et middel, som af land
brugsministeriets giftnævn var henført til fare
klasse C, og som for mange år siden måtte sæl
ges i anden form end den ubrudte originalpak
ning. Kemikaliekontrollen meddelte politime
steren, at årsagen til, at fabrikanten ikke kunne 
levere midlet i pakninger a 1 liter var, at midlet 
var udgået af fabrikationen og erstattet af 
et andet middel, som ikke solgtes i pakninger 
under 2Y2 liter, at selskabet fra politimesteren 
havde fået tilsendt landbrugsministeriets be
kendtgØrelse nr. 289 af 2519-61, og at tilladel
sen til forhandling af frugttrækarbolineum i løs 
vægt allerede ophØrte efter bestemmelserne i 
§ 2 i lov nr. 447 af 22. dec. 1939. Selskabet 
vedtog en bØde på 200 kr. 



I en købmands giftskab opbevaredes 625 g 
af et specialpræparat til bekæmpelse af mose
grise emballeret i en hvid papirpose uden anden 
påskrift end en sortkridtsantegning »Mosegrise
gift«. Købmanden, som ikke var i besiddelse 
af landbrugsministeriets tilladelse til forhand
ling af bekæmpelsesmidler i fareklasse A, hav
de modtaget midlet fra den kommunalt ansatte 
giftudlægger, som havde hældt midlet over i 
omtalte købmandspose. Købmanden vedtog en 
bøde på 200 kr. Ved analyse af posens indhold 
viste det sig, at midlet, som skulle indeholde 
2 % thallium(I)sulfat, var meget uensartet blan
det, idet analyserne varierede fra 0,74 % til 
2,44 %. Fabrikanten af midlet oplyste, at den 
nævnte prØve ikke kunne være fremstillet af 
ham, da prØven indeholdt hel· majs og knust 
majs, og han udelukkende brugte hel majs. 
Giftudlæggeren indrømmede at have blandet 
2 forskellige fabrikater sammen. Der blev rejst 
tiltale mod giftudlæggeren for at have udleveret 
den omtalte pose til kØbmanden og for tillige 
at have udleveret et bekæmpelsesmiddel i fare
klasse A til en person, som ikke var berettiget 
til forbrug af bekæmpelsesmidler i fareklasse 
A; giftudlæggeren vedtog en bØde på 200 kr. 

En kØbmand, som i 1966 fik besked om at 
tilintetgØre et lager af bekæmpelsesmidler i 
»gamle pakninger«, d.v.s. pakninger uden fare
klasseangivelse, havde ved besØg i 1968 i mel
lemtiden solgt af dette lager. Han erkendte 
overtrædelserne, som han begrundede med, at 
som fØlge af det ringe salg af disse midler, 
havde han ikke haft tid til at tage sig af det 
ulovlige, da der var andre ting i forretningen, 
der var mere presserende. KØbmanden vedtog 
en bØde på 150 kr., herunder 50 kr. for man
gelfuld etikettering af sundhedsfarlige stoffer 
(natronlud og benzin). 

En frØavl- og frØhandel, som i sit giftskab 
havde en brudt pakning Tugon fluegift og be
kæmpelsesmidler i fareklasse C, og som op
bevarede redskaber under giftskabet, påpegede, 
at giftskabets anbringelse var i overensstemmel
se med de af politiet anviste regler og godkendt 
af politiet, at bekæmpelsesmidler i fareklasse 
C var direkte farlige for sundheden, måske i 
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hØjere grad end antaget, hvilket firmaet også 
ville give udtryk for over for dommeren i den 
kommende retssag, at firmaet fØrst havde for
stået at dåsen med Tugon fluegift var blevet 
anbrudt ved en ridse, således at det var helt 
utænkeligt, at indholdet kunne tages ud, men 
da det viste sig, at aluminiumfolien var brudt 
langs dåsens kant halvvejs rundt, mente firmaet 
at beviset var svækket, og hvis sagen desuagtet 
blev fastholdt, måtte firmaet anmode om be
skyttelse for myndighedstyranni. Firmaet blev 
af politiet gjort bekendt med, at firmaet i lig
hed med andre borgere var beskyttet ved egen 
sagsfremstilling i retten. Da giftskabet i mel
lemtiden var flyttet, således at der ikke var 
varer under det, blev der kun rejst tiltale mod 
firmaet for opbevaring af en brudt pakning af 
et bekæmpelsesmiddel i fareklasse B og for 
opbevaring af bekæmpelsesmidler i fareklasse 
C i giftskabet, og der blev nedlagt påstand om 
ikendelse af en bØde på ikke under 200 kr. 
Politimesteren rejste tiltalen mod firmaets 2 
indehavere og firmaets lagerforvalter, som hver 
blev ikendt en bØde på 150 kr. Firmaet ankede 
sagen til landsretten, som afsluttede sagen med 
en advarsel. 

I en købmands giftskab, som ikke var af
låset, opbevaredes en halvfuld flaske thallium
sulfatoplØsning, som havde været brugt privat 
af hans forgænger, og under giftskabet opbeva
redes mel, havregryn, kartoffelmel og brun 
farin. KØbmanden vedtog indenretlig en bØde 
på 400 kr., herunder 200 kr. for overtrædelse 
af giftIovgivningen for at have eddikesyre på
fyldt flasker, der normalt anvendes i hushold
ningen til drikkevarer, og for at have forhand
let petroleum uden at være i besiddelse af de 
lovbefalede etiketter. 

I et firma forefandtes en brudt og delvis 
tømt pakning af et bekæmpelsesmiddel i fare
klasse A. Firmaet forklarede, at en gartner, 
hvem ønskede firmaet ikke at oplyse, selv var 
kommet med en tom dunk forsynet med den 
originale etikette, og på denne dunk var fyldt 
10-12 kg af midlet. En fornyet undersØgelse 
viste, at gartneren havde fået midlet leveret i 
en gul plastdunk, som gartneren selv for længst 
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havde brændt. Selskabet, som fremstillede mid
let, havde ikke fået tilladelse til at levere midlet 
i plastdunke, og kemikaliekontrollen havde al
drig konstateret, at midlet var leveret i andet 
end de metaldunke, som landbrugsministeriets 
giftnævn havde tilladt selskabet at forhandle 
midlet i, ligesom selskabet erklærede aldrig at 
have leveret lØse etiketter ud til forhandlere, 
således at den plastdunk, som frøfirmaet havde 
leveret midlet i, tillige måtte være uden etiket
te. Firmaets giftrum var ikke mærket med 
ordet »Gift«, og firmaet havde ikke forsynet 
sit lager af A-midler med forhandlerens navn 
og forretningsadresse. Der blev rejst tiltale mod 
frø firmaet med påstand om ikendelse af en 
bØde på ikke under 500 kr., hvilken bØde fir
maet vedtog indenretlig. 

En kommunalt ansat giftudlægger udleverede 
efter tilladelse fra sognerådsformanden thal
liumsulfatholdig muldvarpe gift henhØrende til 
fareklasse A til beboere i kommunen, idet 
beboerne kom med regnorme i tilfældige behol
dere, og giftudlæggeren overhældte regnormene 
med bekæmpelsesmidlet. Mosegrisemajs med 
indhold af crimidin blev ligeledes udleveret af 
giftudlæggeren til kommunens beboere i til
fældig emballage. Endelig udleverede kommu
nekontoret warfarinholdige bekæmpelsesmidler 
til beboere i kommunen uden at være i besid
delse af giftskab eller politimesterens tilladelse 
til udleveringen. Politimesteren indstillede, 
hvorvidt sagen kunne afsluttes med en advarsel 
til de pågældende. Sognerådsformanden udtalte 
til rapporten, at han ikke var klar over, at der 
krævedes tilladelse til udlevering af muse- og 
rottegift, idet det jo kun drejede sig om veder
lagsfri udlevering og ikke salg. Kemikaliekon
trollen bemærkede hertil, at indenrigsministeriet 
til samtlige kommunalbestyrelser havde ud
sendt indenrigsministeriets cirkulære nr. 250 
af 30. oktober 1962 om udlevering af rotte
udryddelsesmidler med indhold af coumarin
derivater (warfarin o.lign.), af hvilket det frem
går, at der er meddelt de af kommunerne ansatte 
giftudlæggere (ikke kommunekontorerne) dis
pensation fra bestemmelsen om, at politime
sterens tilladelse skal indhentes til udlevering 
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af bekæmpelsesmidler i fareklasse B, hvilken 
dispensation dog kun gælder warfarinholdige 
rotteudryddelsesmidler i fareklarre B og kun 
til supplerende udlægning, ligesom midlerne 
skal udleveres i den originale pakning, som er 
mærket med Fareklasse B og advarselstekst, 
og således at dispensationen ikke gælder 
crimidinmajs (fareklasse B) eller muldvarpe
gift (fareklasse A). Endvidere bemærkede 
kemikaliekontrollen, at for så vidt der frem
stilles forgiftede regnorme til udlevering til be
boerne, fremstilles der herved et nyt bekæm
pelsesmiddel, som falder ind under bestemmel
serne om, at det skal klassificeres af landbrugs
ministeriets giftnævn og forsynes med en af 
landbrugsministeriets giftnævn godkendt etiket
te og brugsanvisning, at det i henhold til afsnit 
7 i landbrugsministeriets cirkulære af 15. sept. 
1967 om bekæmpelse af muldvarpe påhviler 
kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at 
giftudlæggerne får fornØden vejledning, og at 
bestemmelserne i landbrugsministeriets be
kendtgØrelse nr. 289 af 25/9-61 om straf for 
uforsvarlig omgang finder anvendelse på thal
liumpræparater til muldvarpebekæmpelse. Såle
des foranlediget indstillede kemikaliekontrollen, 
at der blev rejst tiltale mod sognerådsforman
den med påstand om bØdestraf på ikke under 
500 kr. Ved indstillingen af bØdens størrelse 
tog kontrollen hensyn til, at der er fast praksis 
for, at mindst denne bøde pålægges ved en så 
grov og total tilsidesættelse af bekæmpelses
middellovgivningens krav om at udvise for
nØden forsigtighed og agtpågivenhed ved om
gang med bekæmpelsesmidler i fareklasserne 
A og B. Landbrugsministeriet tiltrådte kontrol
lens indstilling. Bøden blev vedtaget. 

På en mØlle, som iØvrigt havde opnået land
brugsministeriets tilladelse til forhandling af be
kæmpelsesmidler i fareklasserne A og B, fore
fandtes 9 forskellige bekæmpelsesmidler i fare
klasse C i brudte pakninger, som ikke indeholdt 
den på etiketten angivne vægtmængde af midler
ne, og et af møllens giftskabe var ikke for
synet med ordet »Gift«. Kontrollen anmodede 
om, at der blev rejst tiltale med påstand om 
ikendelse af en bøde på ikke under 600 kr. Ved 



indstillingen af bødens størrelse tog kontrollen 
hensyn til den grove og totale tilsidesættelse af, 
at bekæmpelsesmidler kun må forefindes i hele 
og ubrudte originalpakninger. Mølleren ved
tog bØden indenretlig. 

En kØbmand opbevarede i et uaflåset lager
rum og sammen med foderstoffer 1 X 5 liter 
parathion 35, som kun vejede 1,6 kg brutto. 
Dunken var forsynet med en påbundet mærke
seddel, som tydede på, at dunken var leveret til 
en kunde med en bruttovægt på 3,3 kg, og at 
kunden havde brugt så meget, at bruttovægten 
nu var 1,6 kg. Der blev rejst tiltale mod kØb
manden for opbevaring af en brudt og delvis 
tømt pakning parathion udenfor aflåset giftskab 
og med påstand om ikendelse af en bØde på 
ikke under 500 kr., hvilken bØde kØbmanden 
vedtog indenretlig. 

En brugsforening, som havde politimesterens 
tilladelse til forhandling af bekæmpelsesmidler 
i fareklasse B, havde ikke noget giftskab og 
opbevarede midlerne i en uaflåset skuffe. 
Brugsforeningen var tidligere pålagt en bøde 
for tilsvarende forhold, og da uddeleren havde 
haft blodprop og havde ondt ved at passe sit 
arbejde, anmodede kemikaliekontrollen politi
mesteren om at søge sagen afgjort efter politi
mesterens skØn. Formanden for brugsforenin
gens bestyrelse vedtog et bødeforlæg på 300 
kr. 

I en brugsforening forefandtes 5 X 1 liter 
DAG Roxion 25, som var meget utætte, således 
at pakningerne var stærkt tilgrisede udvendig. 
Da alle uddelere var underrettet om, at sådanne 
flasker skulle returneres, indstillede kemikalie
kontrollen, at brugsforeningen blev pålagt en 
bØde på 100 kr. Endvidere havde brugsforenin
gen terpentin påfyldt flasker, der normalt an
vendes i husholdningen til drikkevarer og til 
midler til madlavning (orangeadeflasker og 
frugtsaftflasker), og kontrollen indstillede, at 
brugsforeningen for dette forhold blev pålagt 
en bØde på 200 kr. Brugsforeningen vedtog 
indenretlig en bØde på 400 kr. 

Ansvarsbestemmelserne 
En grovvareforening anmodede en rutebilejer 
om at aflevere en 25 liter dunk med parathion 
35 % til en brugsforening. Grovvareforenin
gens chauffør anbragte dunken i græsset bag 
ved rutebilen, og rutebilejeren anbragte dunken 
i rutebilens bagagerum, hvorfra den var for
svundet under kørselen. Rutebilejeren anmeldte 
tabet af dunken til politiet, dunken blev efter
lyst i den lokale avis og i pressens radioavis, 
og en hØjttalervogn efterlyste dunken ved kør
sel langs rutebilens rute. Dunken blev fundet 
i en vejgrØft, efter at 10 mand fra en CF 
kolonne' var sat i gang med efterSØgningsarbej
det. Ved afprØvning af dørene i rutebilens 
bagagerum viste det sig, at den hØjre dør ikke 
lukkede så godt, idet dØren kunne rykkes op 
uden at dreje håndtaget, hvis man ikke sikrede 
sig, at døren blev slået ret hårdt i, samt at en 
rød kontrollampe på instrumentbrædtet, som 
skulle lyse, hvis en dØr gik op under kØrslen, 
ikke virkede. Der blev rejst tiltale mod rute
bilejeren for ikke at have udvist fornØden for
sigtighed og agtpågivenhed ved ikke at fast
binde eller på anden måde at fastgØre dunken 
under transporten, således at den ikke kunne 
falde af vognen, selvom døren kunne springe 
op, og der blev nedlagt påstand om en bØde 
på ikke under 500 kr. under hensyntagen til 
parathionens store farlighed. Under hensyn til, 
at det fandtes undskyldeligt, at rutebilejeren, 
der hverken var forhandler eller forbruger af 
bekæmpelsesmidler, ikke havde tilstrækkeligt 
kendskab til de særlige regler, der gælder med 
hensyn til opbevaring og transport af disse, og 
under hensyn til hans indtægtsforhold fastsattes 
bøden til 300 kr., som rutebilejeren blev ikendt. 

Landbrugsministeriet modtog fra veterinær
direktoratet indberetning om, at en anlægsgart
ner havde anvendt en bladanoplØsning til ud
ryddelse af maddiker i en tønde med benaffald 
hos en slagtermester, hvorved han havde over
trådt bestemmelserne i bekæmpelsesmiddel
loven. Slagtermesteren havde omkring pinse og 
grundlovsdag i meget varmt og lummert vejr 
haft en tØnde ben affald stående i gården ved 
sin forretning. Han havde anmodet en kød-
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foderfabrik om at hente tØnden, men grundet 
på helligdagene blev den ikke afhentet. En 
midnat opdagede han, at der krØb maddiker op 
af tØnden, og situationen var meget alvorlig, 
idet han var bange for, at maddikerne skulle 
trænge ind i forretningen eller i nærliggende 
beboelser, hvorfor han - da FaIck/Zonen ikke 
kunne hjælpe ham - overtalte anlægsgartneren 
til at bekæmpe maddikerne med Bladan; An
lægsgartneren anvendte 6 ml. Bladan i 10 liter 
vand, hældte oplØsningen rundt kanten af tøn
den og over ben affaldet, ligesom han vandede 
de maddiker, som krøb rundt på jorden, hvor
efter han fjernede de dØde maddiker, gravede 
dem ned i haven og spulede gårdspladsen ren 
med vand, som ikke blev ledt ned i kloaksyste
met men ud i haven. Endelig betingede anlægs
gartneren sig, at kØdfoderfabriken, som skulle 
afhente affaldet, skulle underrettes om, hvad 
der var sket med benaffaldet. Under hensyn
tagen til omstændighederne, herunder den om
hu og forsigtighed gartneren havde udvist 
under bekæmpelsen af maddikerne og ved ad
varsel til kØdfoderfabriken, der derefter i over
ensstemmelse med en fra professoren i farma
kologi og toksikologi ved Den kgl. veterinær
og landbohØjskole indhentet udtalelse foranledi
gede det omhandlede benaffald destrueret og 
nedgravet, meddelte landbrugsministeriet gart
neren, at der fra landbrugsministeriets side ikke 
ville blive foretaget yderligere i sagen. 

Hos en giftudlægger forefandtes i dennes 
giftkasse en riflet glasflaske uden etikette inde
holdende en thalliumsulfatopløsning og en vin
flaske klm forsynet med en vinetikette til "Gld 
Vega bottle. Dansk frugtvin« ligeledes indehol
dende en thalliumsulfatopløsning. Giftudlæg
geren forklarede, at han fra den fabrikant, som 
havde antaget ham til giftudlægning, kun mod
tog 10 liter dunke med bekæmpelsesmidlet, at 
han på sine cykelture ikke kunne medbringe 
10 liter, hvorfor han for nemheds skyld hældte 
bekæmpelsesmidlet over på flasker, når han 
skulle lægge gift ud. Fabrikanten, som iØvrigt 
kun havde fået godkendt etiketter af landbrugs
ministeriets giftnævn til 1 liter med kravom, 
at bekæmpelsesmidlet skulle forhandles i riflede 
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giftflasker, erklærede, at det var ham uvedkom
mende, at giftudlæggeren omhældte bekæm
pelsesmidlet. Kontrollen anmodede om, at der 
måtte blive rejst tiltale mod giftudlæggeren, og 
at sagen blev afsluttet efter politimesterens 
skØn. Giftudlæggeren vedtog indenretlig en 
bØde på 150 kr. 

Giftloven 
Et selskab, som forhandler sundhedsfarlige 
stoffer, fik i 1962 en henstilling fra indenrigs
ministeriet om, at selskabets etiketter til alle 
selskabets sundhedsfarlige stoffer både for så 
vidt angik ordlyden som udformningen snarest 
blev udfØrt i nøje overensstemmelse med kra
vene i indenrigsministeriets bekendtgØrelse nr. 
305 af 9/10-61. I 1965 vedtog selskabet bØder 
på 200 og 300 kr., bl.a. for ikke at have affattet 
etiketter til sundhedsfarlige stoffer i overens
stemmelse med bekendtgØrelsens krav. Ved et 
beSØg den 3/11-67 hos selskabet forefandtes 
påfyldninger af eddikesyre, loddevand og sten
kulsnafta, hvis etiketter ikke var i overensstem
melse med bekendtgØrelsens krav. De omtalte 
etiketter var udfØrt i off-set tryk hos en ny 
bogtrykker, der havde begået fejlen, uden at 
selskabet havde bemærket det, og selskabet var 
af den formening, at det kun drejede sig om 
nogle tusinde flasker, som var forsynet med de 
omtalte etiketter. Kemikaliekontrollen indstil
lede, at sagen blev søgt afsluttet med en bØde 
på ikke under 500 kr. Inden sagen var kom
met for retten, konstaterede kontrollen, at sel
skabet fortsatte med at forhandle eddikesyre 
og stenkulsnafta med etiketter, som ikke over
holdt bekendtgørelsens krav, hvilket selskabet 
stod uforstående overfor, idet selskabet, som 
lovet ved politiets afhØring, havde kasseret alle 
de forkerte etiketter, der den gang var på lager, 
men grunden måtte være, at bogtrykkeren 
måtte ligge med et mindre lager af etiketterne, 
hvilket selskabet ikke havde tænkt over. Den 
18. april 1968 konstaterede kontrollen, at Ho
vedstadens brugsforening den 8. april 1968 
havde fået leveret 60 X 12 halvliterflasker 
stenkulsnafta og den 16/4-68 60 X 12 halv
literflasker stenkulsnafta og 120 X 12 halvliter-



flasker eddikesyre med de forkerte etiketter. Ved 
afhØring af bogtrykkeriet oplystes det, at selska
bet i 1967havde bestilt 600.000 etiketter til sund
hedsfarlige stoffer, at der var leveret et manu
skript med til hver enkelt etiket, og at det var op
lyst, at de skulle opfylde de krav, som myndighe
derne stillede til korrekt formulering af teksten, 
hvilket bogtrykkeriet havde oplyst, at man ikke 
kunne efterkomme, men at man nok skulle prØ
ve at lave etiketterne, så de lignede de manu
skriptmodeller, man havde fået fremsendt. 
Kontrollen indstillede, at bØdekravet blev sat 
op fra 500 til 2000 kr. Selskabet blev idømt 
en bØde på 4000 kr., herunder for overtrædelse 
af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 
27. februar 1937 om opbevaring af brandfar
lige vædsker. 

En mØbelglans, som var emballeret i flasker, 
der normalt anvendes i husholdningen til kos
metiske præparater, og som var forsynet med 
en advarselstekst, som kun angav ordet 'Brand
farlig' viste sig ved analyse at indeholde 0,5-0,6 
g tetraætylbly pr. liter samt 3 vol. pct. benzen, 
ca. 7 vol. pet. toluen og ca. 8 vol pet. xylen, 
hvilken analyse indicerede, at midlet bl.a. måtte 
indeholde motorbenzin. Tetraætylbly, som er 
optaget i giftlovens liste I A (stærke gifte), må 
i henhold til § 6 i indenrigsministeriets be
kendtgØrelse nr. 304 af 9. okt. 1961 om an
vendelse af visse gifte og sundhedsfarlige stof
fer, kun sættes til farvet benzin forsynet med 
påskriften: Benzinen er tilsat giftstoffet tetra
ætylbly og må kun anvendes som motordriv
stof. Fabrikanten var en folkepensionist, som 
efter mandens død i 1950 havde forestået pro
duktionen, ca. 1000 liter årlig. Præparatet var 
solgt til forskellige handlende landet over, og 
hun havde selv forestået salget. Hun havde ikke 
indgivet anmeldelse om produktionen til andre 
myndigheder end toldvæsenet, hvor hun op
nåede toldnedsættelse på motorbenzinen, og 
hun var uden kendskab til giftlovens bestem
melser. Det blev meddelt fabrikanten, at mØbel
glansen lovligt vil kunne forhandles, når mo
torbenzin erstattes af renset benzin, og når 
midlet blev emballeret og etiketteret efter gift
lovgivningens bestemmelser, samt når midlet 

blev etiketteret i overensstemmelse med justits
ministeriets bekendtgØrelse nr. 44 af 27. fe
bruar 1937 om opbevaring og transport af 
brandfarlige vædsker, såfremt flammepunktet 
af mØbelglansen er 21 °e eller derunder. 
Kontrollen indstillede, at der blev rejst til
tale mod folkepensionisten for overtrædelse 
af § 6 i indenrigsministeriets ovennævnte 
bekendtgØrelse nr. 304 af 9/10-61 samt 
for overtrædelse af § 7, stk. 1, jfr. § 10, stk. 1, 
i indenrigsministeriets bekendtgØrelse nr. 305 
af 9/10-61, og at sagen søgtes afgjort med en 
klækkelig bØde, hvilken indstilling sundheds
styrelsen kunne tilslutte sig. 

Sundhedsstyrelsen anmodede kemikaliekon
trollen om at foretage undersøgelse af et kos
metisk præparat (medicinsk præparat), »der 
fjerner kalkaflejringerne i farvestofkanalerne i 
hårsækken, så blodet bliver i stand til at bringe 
menneskets egen naturlige farvepigment tilbage 
til håret«, idet der efter forlydende skulle være 
påvist bly i præparatet i Sverige. Ved analyse 
- foretaget på et atomabsorptions-spektrofoto
meter - påviste kontrollen ved analyse af 2 
prØver, som blev udtaget hos materialister, 0,25 
pet. og 0,29 pct. Pb (bly). Fabrikanten havde 
derved overtrådt § 7, stk. 2, i indenrigsministe
riets bekendtgØrelse nr. 304 af 9. oktober 1961, 
som anfører, at kosmetiske præparater ikke må 
indeholde bl.a. blyforbindelser. Sundhedssty
relsen fremsendte sagen til indenrigsministeriet 
bl.a. med tilfØjelse: »Ved behandling af hårbun
den med det omhandlede præparat, vil blysaIt 
blive fordelt i håret og ved dettes bevægelser og 
navnlig ved kæmning eller bØrstning vil der 
blive afgivet blystøv til personens indåndings
zone. Inhaleret er blystØv langt farligere end 
indtaget gennem munden.« Sundhedsstyrelsen 
indstillede, at der blev rejst tiltale mod den eller 
de for overtrædelsen ansvarlige, og at der 
under sagen blev nedlagt påstand om bøde på 
minds.t 2000 kr. 2 indehavere fik bØder på 2000 
og 1000 kr. 

Et firma importerede forskellige præparater, 
som blev solgt til autolakererier. Kontrollen 
henvendte sig til firmaet og anmodede om at 
få oplyst, om der forefindes stoffer i præpara-
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terne, som bevirker, at præparaterne falder ind 
under giftlovgivningens bestemmelser, uden at 
kontrollen modtog svar fra firmaet. Ved besØg 
hos autolakererier konstaterede kontrollen, at 
firmaet forhandlede præparater indeholdende 
sundhedsfarlige stoffer uden overholdelse af 
giftlovgivningens bestemmelser. Et præparat 
udleveredes i plastdunke, der ikke kan beteg
nes som stærk emballage, idet plastmaterialet 
var så blØdt, at det let kunne trykkes sammen, 
hvorved indholdet ville kunne sprøjte ud, når 
forskruningen blev fjernet. Firmaet var af den 
opfattelse, at emballagen var lovlig, idet man 
ikke kunne forudse, at kravene til emballagen 
var ringere i Tyskland end i Danmark. 4 præ
parater var ikke forsynet med angivelsen »In
deholder oplØsningsmiddel af klasse B« trykt 
i anden farve end etikettens øvrige tekst. 1 præ
parat var ikke forsynet med angivelsen »Inde
holder oplØsningsmiddel af klasse A« trykt i 
anden farve end etikettens øvrige tekst eller 
med advarslen: »Forsigtig - Farlig at indånde. 
Sørg for kraftig ventilation«, trykt i hvid skrift 
på sort bund. Firmaet oplyste, at fabrikanten 
udtrykkelig havde anført, at præparaterne ikke 
indeholdt stoffer optaget i liste III, og først da 
underSØgelserne blev påbegyndt, fik firmaet fra 
fabrikanten oplyst, at der var sket en fejltagelse 
fra det kemiske firmas side. På et præparat 
blev angivet »Indeholder oplØsningsmiddel af 
klasse A«, hvilket rettelig skulle have været 
»Indeholder oplØsningsmiddel af klasse B«. Og
så her meddelte firmaet, at der forelå en und
skyldelig vildfarelse. Ingen af præpararaterne 
var forsynet med importfirmaets navn og 
adresse. Der blev rejst tiltale mod firmaets 2 
indehavere, som hver indenretlig vedtog en 
bØde på 150 kr. 

En grosserer, som iØvrigt ikke havde løst 
næringsbrev, forhandlede perklorætylen og tri
klorætylen til renserier og vaskerier i plastdun
ke og tromler, som ikke var etiketterede. Plast
dunkene var mærket "Perklor« med farve
blyant, og jerntromlerne var påmalet angivelsen 
"Perklorætylen« eller »Triklorætylen«. Trom
lerne skulle have været forsynet med en rød 
etikette, bl.a. med ordene: »Forsigtig - Farlig 
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at indånde. Sørg for kraftig ventilation. Må 
ikke anvendes i nærheden af åben flamme og 
hede genstande, da giftgas kan udvikles«, i hvid 
skrift på sort bund. Grossereren, som erklærede 
at være uden kendskab til giftlovgivningens be
stemmelser, vedtog et bødeforlæg på 300 kr. 

Indenrigsministeriet havde meddelt et firma 
tilladelse til at forhandle en kaseinlim indehol
dende det på giftlovens liste I B opfØrte na
triumfluorid uden iagttagelse af bestemmelser
ne i § § 3-7 i indenrigsministeriets bekendtgØrel
se nr. 305 af 9/10-61 på betingelse, at limens 
emballage blev forsynet med giftmærke, med 
angivelse af at indeholde natriumfluorid og 
med firmaets navn og adresse. Firmaet for
synede ikke limen med giftmærke og forhand
lede andre præparater indeholdende organiske 
oplØsningsmidler, som ikke blev lovformeligt 
etiketteret. Firmaet vedtog et bødeforlæg på 
300 kr. 

Et selskab forhandlede et skumpulver - in
deholdende oxalsyre - i plastposer, der atter 
var pakket i papkartoner med 60 poser i hver 
karton. Hverken plastposer eller papkartoner 
blev lovformeligt etiketteret. Indenrigsministe
riet meddelte selskabet, at plastposer, som de 
omhandlede ikke kunne anses at opfylde kravet 
om stærk amballage, at det omhandlede pulver 
således burde forhandles i paraffinerede pap
dåser, der er lovformeligt etiketteret, samt at 
indenrigsministeriet ved gentagne overtrædelser 
vil foranledige tiltale rejst. Indenrigsministeriet 
meddelte senere, at det kunne godkendes, at 
midlet forhandles i plastposer af mindst 0,07 
mm tykkelse lØst anbragt i kraftig papembal
lage, når såvel den ydre som den indre embal
lage etiketteres lovformeligt. 

Et firma forhandlede 2 aerosoler med ind
hold af metylendiklorid, som er optaget i gift
lovens liste III klasse A, og som derfor ikke må 
forefindes i aerosoler. Endvidere forhandledes 
2 andre aerosoler, som ikke var forsynet med 
angivelsen »Indeholder oplØsningsmiddel af 
klasse B« trykt i anden farve end etikettens 
øvrige tekst. Da firmaet tidligere var meddelt 
en advarsel for overtrædelse af etiketterings
bestemmelserne, og da firmaet af kemikalie-



kontrollen var sat ind i de gældende bestem
melser og havde fået at vide, at de nØdvendige 
oplysninger om indhold af sundhedsfarlige stof
fer bedst opnås ved at sende giftlovens lister til 
den udenlandske fabrikant og anmode ham om 
at give meddelelse om, hvorvidt stoffer optaget 
på listerne forekommer i de importerede pro
dukter, blev der rejst tiltale mod firmaet med 
påstand om pålæggeise af en bØde på ikke 
under 500 kr. Firmaet blev ikendt bØden. 

Et fællesindkØb, som ikke var i besiddelse 
af de lovbefalede etiketter til ætsnatron, opbe
varede 4 X 180 kg og 9 X 50 kg ætsnatron i 
uetiketterede tromler og 35 X 50 kg æstnatron 
i uetiketterede plastsække. Ætsnatronen blev 
udleveret uetiketteret til mejerier. Andelssel
skabet ved dettes formand vedtog på selskabets 
vegne indenretlig en bøde på 600 kr., herunder 
100 kr. for overtrædelse af bekæmpelsesmiddel
lovgivningen. Selskabet havde ladet lovbefalede 
etiketter trykke; men de benyttedes ikke i den 
afdeling, som havde haft beSØg af kemikalie
kontrollen. 

Ved kontrollens beSØg hos 2 kØbmænd og 
i 2 brugsforeninger forefandtes petroleum leve
ret fra et B.P. depot. Nogle af dunkene var 
uden etikette, andre med defekte etiketter, så
ledes at advarselsteksterne ikke var tydelige. 
Ved beSØg på B.P. depotet var lageret etikette
ret. Depotindehaveren forklarede, at der ikke 
går en eneste dunk ud fra depotet, uden at den 
er forsynet med etikette, men at man indtil for 
ganske nylig fra B.P.'s hovedafdeling havde 
modtaget nogle meget dårlige etiketter, der, 
uanset hvordan de blev sat på, let gik af, når 
jerndunkene enten blev våde eller varme, og at 
man flere gange havde klaget over etiketterne, 
hvilket var resulteret i, at man nu havde fået 
nogle nye selvklæbende etiketter, der sad bedre 
på dunkene. Depotindehaveren, som i 1966 
vedtog en bØde på 100 kr. for lignende over
trædelse, blev nu idØmt en bØde på 500 kr. 

Hos en kØbmand forefandtes 10 X 10 liter 
petroleum i uetiketterede plastdunke leveret fra 
en kul- og koksimport. Firmaet forklarede, at 
firmaet leverede petroleum i småportioner ud 
til kØbmænd og andre i plastdunke, som blev 

leveret til en vognmand, til hvilken firmaet 
havde udlejet en tankvogn, som blev fyldt ved 
firmaets tank, og vognmanden havde fået ud
leveret firmaets petroleumsetiketter med påbud 
om at forsyne dunkene med disse. Firmaet 
havde ikke flere etiketter, men havde nu be
stilt et nyt oplag på et trykkeri. Kontrollen 
anmodede politimesteren om at rejse tiltale 
mod firmaet og nedlægge påstand om en bøde 
på ikke under 500 kr. 

En andelskulforretning havde leveret 2 af 
H.B.'s afdelinger petroleum i plastdunke, som 
dels ikke var etiketteret, og dels var for
synet med defekte etiketter. På forretningens 
kontor forefandtes lovbefalede etiketter, som 
blev udleveret til lageret, og kontoret var uden 
vidende om, at der var udleveret uetiketterede 
dunke. Lagerarbejderen erklærede, at det ikke 
skete så ofte, at der blev udleveret uetiketterede 
dunke, og at han iøvrigt var af den formening, 
at etiketterne udelukkende skulle påsættes i 
reklameøjemed. Andelskulforretningen vedtog 
en bøde på 300 kr. 

En fiskeindustri beklagede sig over, at en 
vare, som var solgt som kemisk ren eddikesyre, 
gav afsmag. Ved kontrollens beSØg hos fiske
industrien forefandtes 21 plastdunke med ed
dikesyre, som alle var påmalet ordet »eddike
syre« med sort skrift, og hvoraf 3 var forsynet 
med den lovbefalede etikette til eddike
syre. Kontrollen udtog prØver af 3 dunke, og 
ved analysering viste eddikesyren sig at inde
holde henholdsvis 1 ,2, 0,8 og 2,0 pet. benzol. 
Ved beSØg hos leverandØren viste det sig, at 
firmaet havde etiketter til Eddikesyre kem. ren, 
Eddikesyre denatureret med 2 pet. benzol og 
Eddikesyre denatureret med 5 pct. svovlsyre. 
Firmaets dunke til kemisk ren eddikesyre var 
påmalet ordet »Eddikesyre« med sort skrift, 
ligesom firmaet havde dunke påmalet »Eddike
syre med benzol«. Sundhedsstyrelsen måtte 
anse kemisk ren eddikesyre tilsat 2 pct. benzol 
for sundhedsfarlig ved anvendelse som kemisk 
ren eddikesyre til fremstilling af levnedsmidler, 
og der blev rejst tiltale mod firmaet for over
trædelse af levnedsmiddellovgivrungen og gift
lovgivningen. Firmaet vedtog indenretlig en 
bØde på 200 kr. 
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Kontrol med bekæmpelsesmidler, gifte og 
sundhedsfarlige stoffer 
Den 1. januar 1969 havde 28 forhandlere tilla
delse til forhandling af bekæmpelsesmidler i 
»Fareklasse X«, 2448 til forhandling af be
kæmpelsesmidler i »Fareklasse A« og 2384 til 
forhandling af bekæmpelsesmidler i »Fare
klasse B«. 

Kontrollen har besØgt 2055 forhandlere for
delt over 68 politikredse. Der konstateredes 
overtrædelse af bekæmpelsesmiddelloven i 464 
tilfælde (22,6 pet. af de besøgte) og af giftloven 
i 289 tilfælde (14,1 pct. af de besØgte). 

1 handlede med bekæmpelsesmidler i »Fare
klasse X« uden tilladelse, 17 med bekæmpel
sesmidler i »Fareklasse A« og 50 med bekæm
pelsesmidler i »Fareklasse B«, 12 havde ikke 
fået sin udlØbne tilladelse fornyet. 

11 handlende udvejede bekæmpelsesmidler i 
»Fareklasse A«, 11 bekæmpelsesmidler i »Fa
reklasse B« og 27 bekæmpelsesmidler i »Fare
klasse C«. 95 handlende opbevarede A- og B-
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midler udenfor giftskab, 69 opbevarede C-mid
ler i giftskab, 17 opbevarede andre ting i gift
skab, og 7 opbevarede levnedsmidler og foder
stoffer under giftskabet, medens 70 overhove
det ikke havde noget giftskab. 66 giftskabe var 
uaflåset eller uden lås, og 46 giftskabe var ikke 
mærket med ordet »Gift«. 

24 handlende forhandlede sundhedsfarlige 
stoffer i emballage, som let kunne give anled
ning til forveksling af det sundhedsfarlige stof 
med ufarlige stoffer. 325 forhandlede sund
hedsfarlige stoffer med etiketter, som ikke sva
rede til giftlovens krav, heraf var 75 gentagel
sesovertrædeiser . 

Der er optaget 372 politirapporter (253 for 
overtrædelse af bekæmpelsesmiddelloven, 119 
for overtrædelse af giftloven), og sagerne er 
afgjort med bØder eller advarsler. I en del til
fælde har kemikaliekontrollen meddelt advar
sel (206 for overtrædelse af bekæmpelsesmid
dellov og 170 for overtrædelse af giftlov). 


