
 

Vejledning i at udfylde indberetningsskemaet om ulovlige pesticider 
 
Du behøver ikke udfylde alle spørgsmålene i skemaet, men for det videre forløb er 
det vigtigt, at Kemikalieinspektionen får så mange detaljer som muligt. Hvis vi be-
slutter at gå videre med din indberetning, så sørger vi selv for at få fat i et produkt, 
der ligner det, du har anmeldt.  
 
Hvis du er i tvivl om et produkt er forfalsket, så er der flere ting, du kan tjekke for at 
finde af det.   
 
1. Dansk etikette, registrerings- og batchnummer, UN godkendt og holdbar-
hedsdato  
Etiketten kan mange gange fortæller dig om, du står med et forfalsket pesticid i 
hånden. Særligt vigtigt er om etiketten er på dansk og om du kan se et registre-
rings- og/eller Batchnummer.  
 
A. Dansk etikette 
Der skal være en dansk etikette på et godkendt sprøjtemiddel. En dansk etikette 
viser, at produktet er godkendt i Danmark, og at der kun er de stoffer i, som er til-
ladte herhjemme.  
 
B. Registrerings- og batchnummer 
Alle godkendte sprøjtemidler skal have et registreringsnummer, der viser, at Miljø-
styrelsen har godkendt produktet, og et Batch nummer, der identificerer lige præcis 
det parti varer. Oplysninger skal være synligt for brugeren. Der skal også stå, at 
sprøjtemidlet er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmid-
ler. Det er forskelligt, hvor oplysningerne er placeret på etiketten.  
 
Et registreringsnummer kan se sådan her ud: 
 

 
 
Er Batch-nrummer kan se sådan ud:  

 
 
C. UN- godkendt  
For at en emballage må bruges til transport af farligt affald, der samtidig er farligt 
gods, skal den have tydelig præget UN-kode. (United Nation). Det gælder for de 
fleste sprøjtemidler, der sælges i Danmark. Den kan se sådan her ud: 
1H2/X80/S/06/ D/BAM 5202 Schütz 1 
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D. Holdbarhedsdato  
Der er kun krav om en eventuel holdbarhedsangivelse, men der skal være en fabri-
kationsdato, som kan stå på produktet. Fx emballage, pose, etikette 
 
2. Virkning  
Hvis sprøjtemidlet opfører sig anderledes end du er vant til, så kan det være en 
indikation på, at produktet er forfalsket. Det kan for eksempel være, hvis dine af-
grøder tager skade eller der ingen virkning er.   
 
3. Pris  
Hvis du skal betale meget mindre for produktet end du plejer, så kan det være en 
indikation på, at produktet ikke er den ægte varer.  
 
 


