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Bemærkninger til: Udkast 19.04.2013 Bekendtgørelse om gas-
ning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 
 
Bemærkningerne herunder er udarbejdet den 24.04.2013 i fællesskab af 
Karl-Martin Vagn Jensen, Lise Stengaard Hansen og Jens Lodal  
  
 
 
Uddannelsesemner 
 
Ad 2: Det forekommer uklart, hvad der tænkes på. Det bør derfor præcise-
res. 
Bekæmpelsesmidler købt i udlandet uden dansk tekst er f.eks. ulovlige, 
men rent teknisk kan de godt anvendes uden risiko for desinfektøren eller 
dennes omgivelser. 
 
Ad 8: Som ved al brug af kemikalier må en desinfektør reagere, hvis ved-
kommende føler sig sløj. Er det det, der menes ved sundhedsovervågning? 
 
Der mangler et emne om de hovedtræk af de relevante måldyrs biologi, 
som har betydning for at opnå en tilstrækkelig effektivitet af det anvendte 
gasningsmiddel, samtidig med at der sker den mindst mulige miljømæssi-
ge belastning. Det indebærer, at desinfektøren får indblik i måldyrets / 
måldyrenes adfærd og aktivitetsmønstre, som kan have indflydelse på, 
hvordan og hvornår behandling bedst foretages. 
 
Specielt for gasning af muldvarpe og mosegrise 
Den hidtil anvendte instruks ”Instruks i bekæmpelse af muldvarpe og mo-
segrise med phosphorbrinteudviklende midler” dateret 10. januar 1996 bør 
revideres. Punkt A bør tekstmæssigt opdateres i overensstemmelse med 
teksten i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Lovgivningen nævnt i 
punkt F er senere revideret og Statens Skadedyrlaboratorium, som har ud-
arbejdet instruksen, og som er nævnt i punkt G, eksisterer ikke længere. 
Hidtil er de indtrufne ændringer i forhold til instruksens tekst blevet om-
talt og forklaret på de afholdte kurser. 
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Udkast til selve bekendtgørelsen 
 
Ad § 3 stk. 3: Hvordan kan virksomheden anerkendes i ti år, når aner-
kendelsen bortfalder efter 5 år jf. § 4, stk. 3? 
 
I § 4 stk. 1 opereres med begrebet et kursusbevis på grundlag af hvilket, 
Miljøstyrelsen kan udstede en autorisation til en person, der ansøger om 
en sådan. 
I bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 
2011) §38, stk. 3 nr. 2 skrives ”den, der er omfattet af stk. 2, og som har 
bevis for at have gennemgået et giftkursus, jf. stk. 4, for det pågældende 
anvendelsesområde, ……” 
Altså opereres der her med begrebet ”bevis” om den fysiske genstand, der 
giver indehaveren tilladelse til at købe og anvende ”meget giftige bekæm-
pelsesmidler”. 
For klarhedens skyld anbefales det ikke at bruge termer, der let kan mis-
forstås og forveksles. 
Af samme grund må det anbefales at anvende en stringent terminologi. 
Det findes uhensigtsmæssigt, at man i bekæmpelsesmiddelbekendtgørel-
sen taler om ”bevis” og i nærværende bekendtgørelse om gasning tales om 
”autorisation” til at købe og anvende omtalte midler. 
 
Ad § 4 stk. 3: autorisation har hidtil været gældende på livstid. Hvad er 
begrundelsen for at ændre til højst 5 år? Da man for en del år siden fjerne-
de tidsbegrænsningen på 5 år, skete det angiveligt med henvisning til en 
vedtagelse i EU regi. 
 
Ad § 5, stk.4: ”…En anerkendelse bortfalder, hvis…”. Det fremgår ikke, 
om dette bortfald af anerkendelse er ved udløbet af den 5 årige periode, el-
ler om det sker midt i en ellers givet anerkendelsesperiode, hvis MS har 
besluttet at foranstalte et kursus.  
 
Ad § 8 stk 2: Skal det forstås således, at der ikke er nogen pligt (udover 
skiltning) til at underrette 3. mand, såfremt han bor eller opholder sig 11 m 
eller mere fra gasningen til naboejendomme, men at der blot skal advares 
om gasningen?  
 
Ad § 9: Denne paragraf om gasning uden døre mere end 10 m fra bygnin-
ger med dyr eller mennesker står lidt umotiveret midt blandt bestemmel-
ser om indendørs gasning. Afspærring, vagttjeneste med mere som be-
skrevet i § 8, 10 og 11 vedrører kun gasning af og i bygninger. 
Skiltning ved gasning mod muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteud-
viklende midler er meningsfuld ved bekæmpelse på offentligt tilgængelige 
arealer, hvor hunde luftes. På sådanne arealer er det hensigtsmæssigt med 
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skiltning om, at der er gasset / udlagt gift mod muldvarpe og mosegrise, og 
at hunde derfor ikke skal grave i jorden. 
 
Ad § 12: Det fremgår ikke helt klart, hvorvidt journalføring kun gælder for 
gasning inden døre. I det mindste synes det klart af stk. 2, at denne para-
graf referer til gasning inden døre. 
 
Ad § 16, stk. 1: Hvorfor skal kunder oplyses om brancheorganisationer 
eller lignende, som desinfektøren er medlem af? Der er ingen former for 
tvungent medlemskab af en organisation for at udføre arbejdet som desin-
fektør. 
 
Ad § 20 stk. 2: Det bør præciseres, hvad dette tilsyn udført af NaturEr-
hvervstyrelsen over for jordbrugere omfatter. Jordbrugere skal f.eks. ikke 
indberette brug af fosforbrinteudviklende midler til sprøjtejournal. 
Ad § 22, stk. 1 nr. 5: Ordet ”medarbejdere” bør ændres til ”medhjælpe-
re” i lighed med sprogbrugen i § 7. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Karl-Martin Vagn Jensen 
Seniorforsker 
 
 


