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Pesticider og Biocider 

Ref. ANFJE 

Den 14. juni 2018 

 

Notat 

Information om regler vedr. pesticidanprisning på havegødninger 
og jernholdige midler mod mos 
 

Miljøstyrelsen ønsker med dette notat at præcisere EU regler vedr. definition af 

pesticider og dermed beskrive reglerne for markedsføring/forhandling og 

anprisninger af produkter vedr. effekter på mos, ukrudt og andre skadevoldere. 

Notatet angiver udfasningsfrister for visse produkter, herunder gødningsprodukter.  

 

Definitionen af pesticider 

Definitionen af pesticider kan findes i artikel 2 i EU's Pesticidforordning 

(1107/2009/EF)
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. Heraf fremgår, at kemiske og mikrobiologiske produkter, der har 

til formål at ødelægge eller forebygge planter/plantevækst, defineres som pesticider 

og dermed er godkendelsespligtige. EU Kommissionen kan dog træffe beslutning om, 

at specifikke produkter ikke er omfattet af pesticidreglerne, fx hvis der er tale om 

fysisk virkende produkter (fx produktet MossOff). 

 

Udfasningsfrist 

Miljøstyrelsen skal hermed præcisere, at for alle de nedenstående typer af produkter, 

er salg/markedsføring ikke i overensstemmelse med pesticidlovgivningen. Men da 

der først er kommet endelig afklaring om dette fra EU-kommissionen i foråret 2018, 

har Miljøstyrelsen fastsat udfasningsfriter indenfor hvilke styrelsen accepterer 

fortsat salg/markedsføring af sådanne produkter frem til henholdsvis 1. juni 2018 og 

1. juni 2019.  

 

Den 1. juni 2018   

Kemikalieinspektionen vil fra 1. juni 2018 i forbindelse med tilsyn indskærpe 

salgsstop af følgende typer af produkter, der ikke er godkendt som pesticider: 

• Produkter, der indeholder pesticidaktivstof, og som anprises som og som alene 

tjener det formål at bekæmpe fx mos, ukrudt, eller andre planteskadegørere. 

Det kan fx være jern(II)sulfat, der skal udbringes i mængder, så der ikke med 

rimelighed kan siges at være tale om gødning, men det kan også dreje sig om 

andre pesticidaktivstoffer (fx svovl, kobber, planteolier, mikroorganismer eller 

lign.)  

• Produkter, der indeholder pesticidaktivstof og hvor der på folie/ etiket/ 

markedsføringsmateriale ikke anprises en pesticideffekt, men hvor 

virksomheden overfor Miljøstyrelsen ikke kan godtgøre en anden plausibel 

anvendelse/formål (fx jernvitriol).  

• Gødningsprodukter med så høj indhold af jern, at det ikke fagligt kan 

begrundes med gødningsformål eller grønfarvning. 

• Gødningsprodukter eller andre produkter med fx kobber eller svovl, hvor 

virksomheden overfor Miljøstyrelsen ikke kan godtgøre en anden plausibel 

anvendelse/formål end pesticidformål. 
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 Europa Parlaments og Rådets Forordning (EF) nr. 1107/2009 af 22. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (Pesticidforordningen).  
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• Andre produkter, fx gødninger, hvor der på etiket/folie anprises en direkte 

mosbekæmpende effekt, altså hvis der fx står: kvæler mos, bekæmper mos, 

fjerner mos, svider mos eller lign.  

 

Den 1. juni 2019 

Følgende typer produkter, der ikke er godkendt som pesticider, må ikke sælges efter 

1. juni 2019. Kemikalieinspektionen vil fra denne dato i forbindelse med tilsyn 

indskærpe salgsstop af sådanne produkter: 

• Gødningsprodukter uden pesticidaktivstoffer, det kan være NPK gødninger, 

kalkprodukter eller andre gødninger, hvorpå der anprises en indirekte effekt 

overfor mos, ukrudt eller andre skadevoldere. Der må på folie/etiket/ 

markedsføringsmateriale ikke stå fx: moshæmmer, modvirker mos, reducerer 

mos, effektivt mod mos, mos - nej tak eller lign.  

 

Miljøstyrelsen skal også præcisere, at det ikke er tilladt, at en forhandler overfor sine 

kunder mundtligt anpriser produkter til bekæmpelse af skadevoldere herunder mos 

og ukrudt, hvis ikke midlerne er godkendt som pesticider. 

 


