
 

 

 

Forundersøgelse til kampagne om biocider 

NOTAT 

 

1 Kort om undersøgelsen 

Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til 
miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte som håndsprit, myggespray, maling etc. 
Formålet er at øge bevidstheden om de mulige konsekvenser af brugen, samt om 
hvordan man på sikker vis kan omgås produkterne. Målgruppen er 30-55 årige, familier 
med hjemmeboende børn, der enten ejer hus eller sommerhus. 

PlanMiljø og YouGov har derfor gennemført en kvantitativ undersøgelse af målgruppens 
kendskab til biocider, samt deres adfærd i relation til anvendelse af biocider i det 
daglige. Undersøgelsen er gennemført i perioden 18.11.13-21.11.13, hvor der er 
indhentet i alt 1.007 besvarelser via online spørgeskemaer. Data er efterfølgende vægtet 
på køn og geografi. 

Undersøgelsen skal afdække målgruppens viden og adfærd i relation til brugen af 
hverdagsgifte. Efter kampagnens afslutning udbydes en effektmåling, og førmålingen 
skal kunne anvendes som baseline til denne. Ligeledes skal resultaterne af førmålingen 
anvendes til at fastsætte KPI’er for kampagnen. 

Her i notatet præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Hovedfokus er frekvenser, og i 
de tilfælde hvor der ses en signifikant sammenhæng mellem forhold som alder og køn 
og besvarelser, kommenteres dette. Der er dog relativt få besvarelser, hvor der ses en 
større demografisk forskel. 

I nogle af figurerne er svarkategorierne redigeret let for at gøre figurerne lettere at læse. 
De fulde formuleringer kan ses i databilaget. 

Ved offentliggørelse af resultaterne, skal YouGov og PlanMiljø angives som kilde. 

PlanMiljø kan kontaktes ved tvivl om, hvordan data kan tolkes. 

 

Kontaktinformation: 

PlanMiljø ApS 
Seniorkonsulent Rikke Fischer-Bogason 
rfb@planmiljoe.dk 
Tlf. 27 28 15 50 
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2 Målgruppens viden om biocider 

Undersøgelsen viser, at både kendskabet til biocider som begreb og viden om dets grad 
af miljø- eller sundhedsskadelighed er relativt lav. Det betyder ikke, at målgruppen ikke 
har kendskab til de produkter, der betegnes som biocider, men blot at de ikke har 
kendskab til samlebegrebet ’biocider’. Den relativt lave viden om, at biocider kan være 
potentielt skadelige for miljø og sundhed kan ligeledes et udtryk for lavt kendskab til 
begrebet – ikke nødvendigvis et direkte udtryk for, hvorvidt respondenterne opfatter de 
enkelte, konkrete biocidholdige produkter som skadelige eller uskadelige. 

Knap hver tiende (9 pct.) i målgruppen kan besvare spørgsmålet om, hvad biocider er, 
korrekt. Godt to tredjedele (67 pct.) svarer, at de ikke ved det, mens næsten hver fjerde 
(23,5 pct.) svarer forkert på spørgsmålet og angiver, at biocider enten er miljøvenlige 
eller anvendes i økologisk produktion af fødevarer. 

En signifikant større andel af kvinderne (73 pct.) har svaret ’nej’ til at vide, hvad 
biocider er, mens det samme gør sig gældende for en signifikant lavere andel af 
mændene (61 pct.). Der ses ikke signifikante forskelle i besvarelserne mellem de 
forskellige aldersgrupper eller mellem de forskellige regioner. 

Ved du, hvad biocider er? 

 

 

Hver fjerde er af den opfattelse, at biocider kan være skadelige for miljøet i høj grad (7 
pct.) eller nogen grad (18 pct.). 16 pct. mener, at biocider er uskadelige. 60 pct. af 
målgruppen har angivet, at de ikke ved det – hvilket stemmer overens med. at langt 
størstedelen af respondenterne ikke ved, hvad biocider er.  

Der er en signifikant større andel af mænd end kvinder, der mener, at biocider er 
uskadelige; 19 pct. af mændene mod 12 pct. af kvinderne. Ligeledes er der en signifikant 
lavere andel af de 45-55 årige (15 pct.) end af de 30-44 årige (20 pct.), der mener, at 
biocider i nogen grad er skadelige for miljøet. Der er ingen signifikante forskelle i 
besvarelserne regionerne imellem. 

Et nogenlunde tilsvarende billede gør sig gældende, når målgruppen skal vurdere 
risikoen for sundheden. 23 pct. – eller knap hver fjerde – opfatter biocider som 
skadelige for sundheden i enten høj grad (7 pct.) eller nogen grad (16 pct.). 15 pct. 
mener, de er uskadelige for sundheden, og 62 pct. ved det ikke.  

Igen er der signifikant flere mænd (18 pct.) end kvinder (12 pct.), der mener, at biocider 
er uskadelige. Der ses ingen signifikante forskelle i besvarelser aldersgrupperne 
imellem. Der er signifikant flere i Region Hovedstaden (10 pct.) end i Region Midtjylland 
(5 pct.), der mener, at biocider ’i høj grad’ kan være skadelige for sundheden. 



Opfatter du biocider som produkter, der er potentielt skadelige eller uskadelige for 
miljøet? 

 

Opfatter du biocider som produkter, der er potentielt skadelige eller uskadelige for din 
sundhed? 

 

 

Der er tydeligt sammenfald mellem at have en opfattelse af, at biocider er skadelige for 
miljø og for sundhed. Ca. 80 pct. af de, der opfatter biocider som skadelige for sundhed, 
opfatter dem også som skadelige for miljø og vice versa. 

Af de, der mener, at biocider i høj grad er skadelige for miljøet, er der 63 pct., der har 
svaret rigtigt på spørgsmålet om, hvad biocider er. En relativt høj andel – 24 pct. – har 
tilkendegivet, at de ikke ved, hvad biocider er. De samme tal (med kun få procentpoints 
udsving) gør sig gældende, når der ses på besvarelserne af spørgsmålet om biociders 
sundhedsskadelige effekt. 

 

3 Målgruppens adfærd vedr. indkøb af biocidprodukter 

I spørgeskemaet præsenteres respondenterne for en række biocidprodukter og spørges, 
om de har købt nogle af midlerne inden for det seneste år.  Inden da er de blevet 
introduceret til en forklaring af, hvad biocidprodukter er. 

13 pct. har ikke købt nogen af produkterne, og 7 pct. husker det ikke. De produkter (af 
de nævnte) som flest erindrer at have købt, er myregift (40 pct.) og maling (34 pct.). 



Også træbeskyttelsesmidler (23 pct.), myggespray (22 pct.) og loppemidler til dyr (21 
pct.) har mange i målgruppen købt – mellem hver fjerde og hver femte. 

Signifikant flere mænd (28 pct.) har købt træbeskyttelsesmiddel end kvinder (18 pct.). 
Til gengæld har signifikant færre mænd (12 pct.) købt produkter behandlet med 
desinficerende stoffer, end kvinder (20 pct.). 

For en række af produkterne ses det, at en lavere andel af respondenter fra Region 
Hovedstaden har købt/brugt dem i 2013 end den samlede population. Eksempelvis 
køber signifikant større andel af respondenter fra de øvrige regioner algemidler til tag 
og terasse (13-17 pct.) end dem fra Region Hovedstaden (5 pct.). Samme billede tegner 
sig for disse produkter:  

 Myregift: Region Hovedstaden 32 pct., øvrige regioner 40-45 pct. 
 Loppemidler til dyr: Region Hovedstaden 15 pct., øvrige regioner1 22-28 pct. 
 Musegift: Region Hovedstaden 3 pct., Region Sjælland og Syddanmark, hhv. 9 og 

8 pct. 

Hvilke af følgende biocid-produkter har du købt/brugt i år? 

 

 

Af de, der har købt et eller flere af de nævnte biocidprodukter i år, har 12 pct. købt nogle 
af dem i udlandet. Det er primært insektgifte og loppemidler. Listen kan ses i bilag. 

En signifikant større andel af respondenterne fra Region Syddanmark (19 pct.) har købt 
produkter i udlandet, mens det gælder for en signifikant lavere andel fra Region 
Sjælland (6 pct.). På de øvrige demografiske parametre er der ingen signifikante 
forskelle. 

Den hyppigste årsag til at købe biocidprodukter i udlandet er ifølge besvarelserne, at de 
er billigere end i Danmark – næsten 60 pct. har det som forklaring. 22 pct. forklarer det 
med, at midler købt i udlandet er mere effektive end dem, man kan få herhjemme, mens 
knap hver tredje manglede produktet, da de var i udlandet. 5 pct. angiver, at de har købt 
midlerne i udlandet, fordi de ønskede produkter ikke er tilladte i Danmark. 

                                                 
1 Undtaget Region Midtjylland, 20 pct. 



Hvorfor har du købt biocidprodukter i udlandet? 

 

 

4 Målgruppens kendskab til regler 

Målgruppen kender ikke reglerne for hverken import af biocidprodukter, eller hvordan 
det kan aflæses, om produktet må bruges i Danmark. 

Kun 4 pct. ved, hvilke biocidprodukter man må tage med til Danmark, og ligeledes kun 4 
pct. ved, hvordan man ser på etiketten, om et biocidprodukt er lovligt at anvende i 
landet.  

Der er en signifikant større andel af respondenter fra Region Syddanmark (7 pct.) end 
fra Region Sjælland og –Hovedstaden (begge steder 2 pct.), der mener at kende reglerne 
for import. 

Der er ingen signifikante, demografiske forskelle på vidensniveauet om etiketter. 

Kender du reglerne for, hvilke biocid-produkter man må tage med til Danmark fra 
udlandet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ved du, hvordan du ser på etiketten af det biocid-produkt, du bruger, om det er lovligt at 
bruge i Danmark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Målgruppens håndtering af biocidprodukter 

Respondenterne er blevet spurgt, hvorvidt de læser på produktets etikette – og i så fald 
hvad. 

Godt hver fjerde (26 pct.) læser ikke på etiketten. Over halvdelen (53 pct.) læser, 
hvordan produktet doseres korrekt, og knap 40 pct. læser, hvordan de skal beskytte sig. 
Lidt flere end hver fjerde (26 pct.) ser på etiketten, hvordan de skal bortskaffe 
produktet. 20 pct. – eller hver femte – læser andre oplysninger på etiketten. 

Plejer du at læse på etiketten, inden du bruger et biocid-produkt? 

 

 

Der er en signifikant større andel af de 45-55 årige (58 pct.), der læser om korrekt 
dosering, end af de 30-44 årige (50 pct.). Ligeledes er der signifikant større andel af de 
30-44 årige (30 pct.), der slet ikke læser på etiketten, end blandt de 45-55 årige (22 
pct.). I øvrigt er der ikke signifikante forskelle mellem de demografiske grupper. 

Størsteparten af målgruppen (63 pct.) afleverer emballage biocid-rester på 
genbrugspladsen eller ved et andet indsamlingssted for farligt affald. Under 1 pct. 
hælder biocidresten ud i vasken, mens 6 pct. benytter den almindelige skraldespand. 



Hvordan håndterer du biocidrester, du gerne vil kassere? 

 

 

Der er signifikant større andel af de 45-55 årige (67 pct.), der afleverer emballage med 
biocidrester på genbrugsplads, end blandt de 30-44 årige (60 pct.).  

 

6 Informationssøgning 

Hvis målgruppen skal finde information om en mulig løsning på et problem med mus, 
mug etc., vælger langt størsteparten at søge på nettet – det gælder for 83 pct. Knap hver 
tredje (33 pct.) vil spørge venner og bekendte, mens næsten lige så mange (29 pct.) vil 
spørge for sig i en relevant butik. Relativt få spørger skadedyrsbekæmpere (13 pct.) 
eller læser i avisers forbrugersektioner eller relevante fagmagasiner (13 pct.) som 
eksempelvis Hus & Have. 

Signifikant flere af de 45-55 årige (33 pct.) vil forhøre sig i en butik end de 30-44 årige 
(26 pct.). 

Signifikant færre i Hovedstadsregionen (9 pct.) kontakte en skadedyrsbekæmper 
sammenlignet med respondentgruppen som hele (13 pct.). Det samme gør sig gældende 
for en større andel af de 45-55 årige (16 pct.) end de 30-44 årige (11 pct.). Til gengæld 
vil en signifikant større andel af de 30-44 årige (35 pct.) spørge i deres netværk end den 
ældre aldersgruppe (28 pct.). 

Hvor søger du information, hvis du skal løse et problem som eksempelvis skadedyr, mug i 
kælderen eller andre skadende organismer? 

 



 

7 Foretrukne metoder til bekæmpelse 

Adspurgt om, hvad man vil gøre, hvis der er mus i ens bolig eller sommerhus, svarer 
næsten to tredjedele (64 pct.), at de vil sætte fælder op. 15 pct. vil kontakte en 
skadedyrsbekæmper, mens 11 pct. selv vil lægge gift.  

Signifikant større andel af kvinderne (19 pct.) end mændene (12 pct.) vil kontakte en 
skadedyrsbekæmper. Omvendt vil en lidt mindre andel af kvinderne (8 pct.) end 
mændene (14 pct.) selv lægge gift. 

Signifikant flere i Region Hovedstaden vil kontakte skadedyrsbekæmperen ved mus (22 
pct, mod 16 pct. i hele målgruppen), og færre vil selv sætte fælder (57 pct. mod 69 pct. i 
hele målgruppen). Signifikant færre i Region Sjælland og Region Nordjylland vil 
kontakte en skadedyrsbekæmper (hhv. 10 og 9 pct.). 

Hvis målgruppen opdager rotter ved deres hus, vil kun 5 pct. selv håndtere problemet 
ved at sætte fælder (3 pct.) eller lægge gift (2 pct.). Godt hver tredje (36 pct.) vil 
kontakte en skadedyrsbekæmper, mens 58 pct. vil kontakte kommunen.  

Signifikant større andel af kvinder end mænd vil kontakte skadedyrsbekæmperen (40 
pct./32 pct.), mens en større andel af mændene end af kvinderne vil kontakte 
kommunen (60 pct./55 pct.). I øvrigt ses ingen demografiske forskelle. 

Hvilken bekæmpelsesform vil du foretrække, hvis der er mus i dit hus? 

 

Hvad vil du foretrække at gøre hvis du opdager rotter i eller ved dit hus? 

 

 



Målgruppen har ikke en entydig holdning til, hvordan de foretrækker at bekæmpe 
skadedyr, mug etc. 28 pct. foretrækker biocidprodukter, 35 pct. foretrækker alternative 
metoder mens 38 pct. ikke ved det. En signifikant større andel af kvinderne (39 pct.) end 
mændene (30 pct.) foretrækker alternative metoder frem for gift, mens en større andel 
af mændene tyer til gift (33 pct. af mændene/22 pct. af kvinderne). 

I Region Midtjylland foretrækker en signifikant større andel (33 pct.) at bruge 
biocidprodukter/gift end i Region Hovedstaden (22 pct.).  

Foretrækker du at bekæmpe skadedyr, svamp, mug og lignende med biocid-produkter/gift 
eller ved hjælp af alternative metoder? 

 

 

Af de, der foretrækker biocid-produkter eller gift, vælger næsten tre ud af fire (73 pct.) 
den løsning, fordi de oplever den som mere effektiv end alternativer. Hver fjerde 26 
pct.) mener, det er nemmere,  og 12 pct. ikke kender andre metoder. 

Hvorfor foretrækker du at anvende biocid-produkter/gift? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


