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Kriterier for hvilke sprøjtemidler, der kan anvendes af ikke-

professionelle, og som kan købes uden sprøjtecertifikat  

 

Baggrund: 

Pesticidforordningen artikel 31, stk 4, d: Denne fastlægger, at en godkendelse kan 

være omfattet af betingelser og begrænsninger vedrørende blandt andet fastsættelse 

af bruger-kategorier f.eks. professionelle og ikke professionelle brugere. 

 

Rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider artikel 6: 

Her anføres at uddannelse af forhandlere er påkrævet, og der er krav om, at fra 

november 2015 må der ikke sælges produkter til professionel anvendelse til 

personer uden certifikat (dvs. sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis). 

 

Af uddannelsesbekendtgørelse fremgår, at erhvervsmæssig anvendelse kræver et 

sprøjtecertifikat (74 timers uddannelse). Mindre erhvervsmæssig anvendelse 

kræver i dag et sprøjtebevis (12 timers kursus). Reglerne vil blive revideret i løbet 

af 2014. 

 

Meget giftige og giftige sprøjtemidler (klassificeringsbekendtgørelsen), og 

sprøjtemidler der klassificeres som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som 

specifik målorgantoksiske i kategori 1 (klassificeringsforordningen) må ikke 

anvendes i private haver, på offentlige områder og lignende arealer, der er 

tilgængelige for publikum, arealer omkring boligbyggeri, børneinstitutioner og 

lignende eller til behandling af beplantninger i skel med offentlige veje eller private 

haver undtaget til professionel bekæmpelse af rotter, mosegrise og muldvarpe jf. 

reglerne i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Disse midler kan ikke sælges til og 

ikke anvendes af ikke-professionelle. 

 

Kriterier for hvilke sprøjtemidler, der kan anvendes af og sælges til ikke-

professionelle, idet de vurderes, at være tilstrækkeligt sikre at anvende uden krav 

om særlig uddannelse.  

 

Produkter skal enten opfylde 1 og 3 eller 2 og 3: 

 

1. Klar til brug produkter: 

a. Midlerne må ikke være klassificeret for sundhedseffekter. Det 

betyder, at der på etiketten ikke må være anført nogen af de 

risikosætninger, som er anført i bilag 1. 

b. Det må ikke være nødvendigt med brug af værnemidler, som 

forudsætning for, at der kan vises en sikker anvendelse. Hvis 

firmaerne anbefaler handsker på etiketten af hensyn til almindelig 

hygiejne er dette dog tilladt. 
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2. Koncentrerede produkter 

a. Midler, der ikke er klassificeret for sundhedseffekter eller højst er 

klassificeret som lokalirriterende eller for kontaktallergi med 

dertilhørende risikosætninger, som er markeret med en stjerne (*) 

i bilag 1. 

b. Midlerne skal være afmålt i doseringsposer eller have en 

doseringsanordning eller lign., som medfører, at det er nemt at 

afmåle den rigtige mængde og at kontakten med det 

koncentrerede middel begrænses (det er ikke tilstrækkelig med en 

måleangivelse på flasken, det skal også være sikret, at produktet 

kan hældes eller doseres uden at brugerne får direkte kontakt med 

midlet). 

Den brugsfærdige opløsning skal i begge tilfælde overholde krav a og b 

under punkt 1. 

 

3. Produkter der sælges i pakninger, som svarer til behandling af et 

begrænset areal på maksimalt 1.000 m2 (0,1 ha) når det anvendes i 

henhold til brugsanvisningen. 

 

Sætninger til etiketterne: 

 
1) Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle fx private haveejere og kræver ikke autorisation.  

 

2) Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og 

anvendes erhvervsmæssigt og kræver efter 26. november 2015 gyldig 

autorisation  
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Bilag 1  

 

Sundhedsmæssige risikosætninger i 

eksisterende klassificeringer 

Sundhedsmæssige risikosætninger i CLP 

klassificeringer 

R22 Farlig ved indtagelse 

 

*R37 Irriterer åndedrætsorganerne 

 

 

*R38 Irriterer huden 

 

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse 

 

*R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller 

revnet hud 

Acute Tox. 4, H302: Farlig ved indtagelse 

 

*STOT SE 3, H335: Kan forårsage irritation af 

luftvejene 

 

*Skin Irrit. 2 H315: Forårsager hudirritation 

 

Asp. Tox. 1, H304: Kan være livsfarligt, hvis det 

indtages og kommer i luftvejene 

 

*EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet 

hud 

R20 Farlig ved indånding  

 

R21 Farlig ved hudkontakt 

 

*R36 Irriterer øjnene 

Acute Tox. 4, H332: Farlig ved indånding 

 

Acute Tox. 4, H312: Farlig ved hudkontakt 

 

*Eye Irrit.2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation 

*R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med 

huden 

*Skin sens. 1 H317: Kan forårsage allergisk 

hudreaktion 

R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug 

 

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed 

 

 

STOT SE 3, H336: Kan forårsage sløvhed eller 

svimmelhed 

 

R42 Kan give overfølsomhed ved indånding 

 

 

 

R64 Kan skade børn i ammeperioden 

 

Resp. Sens. 1 H334: Kan forårsage allergi- eller 

astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved 

indånding 

 

Lact., H362: Kan skade børn, der ammes 

 

R34 Ætsningsfare  

 

 

Carc. Cat. 3; R40 Mulighed for 

kræftfremkaldende effekt 

 

R41 Risiko for alvorlig øjenskade 

 

 

Xn; R48 Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved 

længere tids påvirkning 

 

Rep. 3; R62 Mulighed for skade på 

forplantningsevnen 

Rep. 3; R63 Mulighed for skade på barnet under 

graviditeten 

 

 

Xn; R68 Farlig: Mulighed for varig skade på 

Skin Corr. 1B H314: Forårsager svære forbrændinger af 

huden og øjenskader 

 

Carc. 2, H351: Mistænkt for at fremkalde kræft (evt. 

eksponeringsvej) 

 

Eye Dam. 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade 

 

STOT RE 2, H373: Kan forårsage organskader ved 

længerevarende eller gentagen eksponering (evt. 

specifikke organer/eksponeringsvej) 

Repr. 2, H361(evt. f og/eller d): Mistænkt for at skade 

forplantningsevnen eller det ufødte barn (evt. specifik 

effekt/eksponeringsvej) 

 

 

STOT SE 2, H371: Kan forårsage organskader (evt. 

specifikke organer/eksponeringsvej) 

 

Muta. 2, H341: Mistænkt for at forårsage genetiske 
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helbred 

 

Mut. 3; R68 Mulighed for varig skade på 

helbred 

defekter (evt. eksponeringsvej) 

  

 

R35 Alvorlig ætsningsfare 

 

 

 

 

 

 

Skin Corr. 1A, H314: Forårsager svære forbrændinger 

af huden og øjenskader 

 

 

 

 

 

 


