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Desinfektions-, pattedypnings- og yveraftørringsmidler med bakteriedræ-

bende effekt er blevet underlagt EU's biocidforordning. Dermed kan nogle af 

de tidligere godkendte produkter på fødevare- og veterinærområdet være 

ulovlige at markedsføre og anvende. 

 

For at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø og for at 

skabe ensartede regler i EU trådte biocidforordningen i kraft i hele EU pr. 1. sep-

tember 2013. 

 

Det betyder, at der kan være ulovlige produkter i omløb, da tidligere godkendte 

produkter kan være ulovlige efter forordningen trådte i kraft.    

 

Aktuelt skal du være opmærksom på biocidforordningens betydning for produkter, 

der indeholder jod, som bl.a. anvendes af landmænd, fødevarevirksomheder og 

forhandlere af desinfektionsmidler. 

Biocidforordningen indebærer: 

 

 Biocidholdige produkter som desinfektionsmidler, pattedypnings- og yver-

aftørringsmidler skal i løbet af de næste par år have en ny produktgod-

kendelse, når produktets aktivstof er godkendt. 

 

 Aktivstofferne i biocidholdige produkter vurderes og godkendes løbende 

af EU og ECHA (EU's kemikalieagentur). Denne proces foregår løbende 

for forskellige aktivstoffer, hvor alle desinfektionsmidlerne vurderes frem 

mod 2018. 

 

 Biocidholdige produkter kan kun godkendes, hvis produktets aktivstof er 

godkendt eller under godkendelse. 

 

 Ansvaret for en ny godkendelse af et produkt flyttes fra Fødevarestyrel-

sen til Miljøstyrelsen i takt med, at aktivstofferne bliver godkendt. 

Markedsfører eller anvender du biocidholdige produkter med jod? 

Jod er et af de aktivstoffer, som nu er godkendt af EU og ECHA. Jod indgår i bio-

cidforordningens produkttype 3 og 4 (se side 3), der omfatter desinfektionsmidler til 

brug inden for veterinærhygiejne, fødevareproduktion og foderstofproduktion.  

 

Produkter med jod som eneste aktivstof, herunder pattedypnings- og yveraftør-

ringsmidler skal derfor godkendes igen, før de fortsat er lovlige at anvende og 

markedsføre.    

Undersøg om dine 
desinfektionsmidler er 
blevet ulovlige  

 
Januar 

2016 
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Hvornår er produkter med jod lovlige? 

 Et produkt kan være ulovligt, selv om det fremgår af dets etiket, at det tid-

ligere er godkendt af  

Fødevarestyrelsen.  

 

 Er produktet søgt godkendt efter forordningen inden d. 1. september 

2015, må produktet forblive på markedet, indtil det er godkendt igen. 

 

 Er der ikke søgt om godkendelse af produktet inden 1. september 2015, 

er produktet ulovligt at sælge efter d. 28. februar 2016.  

 

 Er der ikke søgt om godkendelse af produktet inden 1. september 2015, 

er produktet ulovligt at anvende efter d. 31. august 2016. 

Vigtige datoer: 

 

 

 
 
Du har ansvaret for dine produkters godkendelse 

Du har selv ansvaret for, at det produkt, du markedsfører eller anvender, er god-

kendt og dermed lovligt. Det er derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvilke 

aktivstoffer og produkter der løbende godkendes. 

 

Det er typisk producenter, importører eller grossister, der søger om produktgod-

kendelse. Spørg derfor i første omgang dem, om dit produktet er godkendt eller 

under godkendelse efter biocidforordningen. 

 

Søg mere information her: 

 

 Godkendte produkter fremgår af bekæmpelsesmiddeldatabasen. Der vil 

dog først være godkendte produkter fra ultimo 2016.  

 

 På Miljøstyrelsens hjemmeside biocidinfo.dk, kan du finde yderligere in-

formation om biocider samt ansøgningsfrister og godkendte aktivstoffer. 

Spørgsmål om forordningen kan rettes til biocideshelpdesk@mst.dk.  

 

 På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde information om tidligere 

godkendte produkter, herunder godkendte produkter i henhold til lovgiv-

ningen før biocidforordningen. 

Sanktioner ved ulovlig markedsføring eller anvendelse af biocidprodukter 

Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis du anvender eller markedsfører et ulov-

ligt biocidholdigt produkt. Det er ligeledes ulovligt at opbevare produkter, der ikke 

længere må anvendes. Produktrester skal afleveres på genbrugsstationen.  

 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og 

skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal 

trækkes tilbage fra det danske marked og/eller destrueres. Grovere eller gentagne 

overtrædelser af reglerne vil blive politianmeldt og kan straffes med bøde eller 

fængsel i indtil to år. 

  

1. september 2015 28. februar 2016 31. august 2016 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/bekaempelsesmiddeldatabase/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/biocider/aktivstoffer-aktuelt/godkendte-aktivstoffer-og-frister/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/biocider/aktivstoffer-aktuelt/godkendte-aktivstoffer-og-frister/
mailto:biocideshelpdesk@mst.dk
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Desinfektionsmidler-i-f%C3%B8devareindustri-og-landbrug.aspx?Indgang=F%C3%B8devarer&Indgangsemne=Hygiejne+og+indretning
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Desinfektionsmidler-i-f%C3%B8devareindustri-og-landbrug.aspx?Indgang=F%C3%B8devarer&Indgangsemne=Hygiejne+og+indretning
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Oversigt over berørte produkter (ultimo 2015) 

Produkttype Produkt-

anvendelse 

Beskrivelse Allerede god-

kendte aktiv-

stoffer 

Kommende godkendte 

aktivstoffer.  

Datoen er den seneste 

dato for at søge et eksi-

sterende produkt god-

kendt efter forordningen, 

sådan at det kan forblive 

på markedet. 

Produkttype 3 Veterinær-

hygiejne 

Produkter til veteri-

nærhygiejnisk brug 

såsom desinfektions-

midler, pattedyp, des-

inficerende sæber, 

hygiejneprodukter til 

dyrenes mund eller 

krop eller med en 

antimikrobiel funktion. 

Produkter til desinfice-

ring af materialer og 

overflader i forbindel-

se med staldfaciliteter 

eller dyretransport. 

Benzoesyre 

Jod (inkl. PVP-

jod) 

 

Brintoverilte (hydrogen-

peroxid), pr. 1.2.2017 

Glutaraldehyd (glutaral), 

pr. 1.10.2016 

 

Produkttype 4 Fødevarer 

og foderstof-

fer 

Produkter til desinfice-

ring af udstyr, behol-

dere, spise- og fod-

ringsredskaber, over-

flader og rør i forbin-

delse med fremstil-

ling, transport, oplag-

ring eller indtagelse af 

fødevarer eller foder-

stoffer (herunder drik-

kevand) til mennesker 

og dyr. 

Imprægnering af ma-

terialer, som kan 

komme i berøring 

med fødevarer. 

Bromeddikesy-

re 

Benzoesyre 

Jod (inkl. PVP-

jod) 

Decansyre 

Octansyre 

Brintoverilte (hydrogen-

peroxid), pr. 1.2.2017 

Glutaraldehyd (glutaral), 

pr. 1.10.2016 

DCPP (5-chloro-2-(4-

chlorophenoxy)phenol ), 

pr. 1.12.2016 

Isopropylalkohol (Pro-

pan-2-ol eller isopro-

panol), 

pr. 1.7.2016 

* Produkter, der ikke er søgt godkendt, må ikke sælges 6 måneder efter  

datoen og ikke bruges 12 måneder efter denne dato. 

 


