Til virksomheder der sælger gødninger og pesticider til ikke-professionelle

Supplerende information om regler vedr. pesticidanprisning på
havegødninger og jernholdige midler mod mos
Miljøstyrelsens udsendte i juni 2018 vedlagte notat omhandlende regler vedr.
pesticidanprisning på havegødninger og jernholdige midler mod mos. Med denne
nye henvendelse, ønsker Miljøstyrelsen dels at minde om reglerne beskrevet i det
oprindelige notat og give nogle supplerende oplysninger.
Det fremgik af notatet, at der ville blive tale om to udfasningsfrister henholdsvis 1.
juni 2018 og 1. juni 2019.
Fra 1. juni 2019 er det ikke længere tilladt at sælge følgende typer produkter, der
ikke er godkendt som pesticider, og 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
over for 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.
Godkendt pesticid til mosbekæmpelse
Miljøstyrelsen har i 2018 godkendt et pesticid til mosbekæmpelse (reg. nr. 49-121
og produktnavn Trim Mod Mos Xtra), hvor det aktive stof er jern(II)sulfat, og som
i henhold til brugsanvisningen skal udbringes med en dosis på 12,6 kg jern/ha.
Det medfører, at såfremt en virksomhed ønsker at sælge/markedsføre gødninger
(fx NPK gødninger eller andre typer produkter) der indeholder jern, skal
brugsanvisningen for sådanne produkter angives med en jerndosis, der er
væsentligt lavere end 12,6 kg jern/ha. Hvis dosis er i nærheden af dette niveau
eller højere, betragter Miljøstyrelsen midlet, som et pesticid, og da er det
godkendelsespligtigt.
Ønsker man at markedsføre en gødning inkl. jern, og hvor formålet alene er
gødning og evt. grønfarvning af græsset, skønner Miljøstyrelsen, at
brugsanvisningen ikke må angive en anvendelse der svarer til en dosis der er på
mere end omkring 3-4 kg. jern pr. ha. I så fald kan man lovligt sælge og
markedsføre sådan et produkt uden krav om godkendelse som pesticid. Men
selvfølgelig fortsat uden nogen anprisning som mosbekæmpelse.
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Emnet er drøftet med EU Kommissionen
På et møde med EU-Kommissionen og alle medlemslande den 25. maj 2018 blev
det drøftet, hvordan myndigheder skal håndtere produkter, som indeholder
pesticidaktivstoffer, men som markedsføres som fx gødninger og uden at der på
etiket/folie er anprist en pesticideffekt. På baggrund af drøftelsen har
Kommissionen opdateret et fælles EU-papir, der løbende opdateres med afgørelser
om spørgsmål om hvorvidt stoffer er at betragte som pesticider eller ej (kaldet
SCOPE AND BORDERLINE ISSUES). Den nedenstående tekst i skemaet stammer
fra dette EU papir, som blev opdateret på baggrund af mødet den 25. maj.
Kommissionens konklusion på mødet er distribueret til alle medlemslandes
pesticidmyndigheder. Kommissionens beslutningen er, at sådanne produkter
betragtes som pesticider (PPP=plant protection product), og at myndighederne
skal behandle dem som sådan, også selvom der på produktet ikke er anført, at
midlet kan bruges til mosbekæmpelse.
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Some products containing
iron sulphate are placed
on the market without
claiming the anti-moss
effect that they may
obviously, as producers
present them as fertilisers.

PPP. The presence of a
well recognized active
substance justifies that
the product is falling in
the scope of the PPP
Regulation, even if there
would be no herbicidal
effect claimed by the
producer

Kemikalieinspektionen kontrol i 2018
Fra 1. juni 2018 gennemførte Kemikalieinspektionen en kontrolkampagne hos 22
forhandlere af pesticider til ikke-professionelle brugere. Blandt disse var der hos 5
af dem opbevaret ulovlige mosmidler. Det vil sige, disse firmaer havde ikke
overholdt kravet anført i vedlagte notat, som var gældende pr. 1. juni 2018. Det er
over for disse forhandlere indskærpet salgsstop og påbudt bortskaffelse.
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