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Godkendelsesproces – i EU og Danmark

 Først skal AKTIVSTOFFET godkendes i EU

Aktivstoffet skal vurderes og der skal være vist sikker anvendelse for ét 
repræsentativt middel til én anvendelse. Fx. aktivstoffet clomazon, som 
indgår i ukrudtsmidler f.eks. Command CS til brug i raps.

Efter at aktivstoffet er godkendt i EU, skal midlet godkendes/fornys i 
Danmark, før det må markedsføres og bruges.
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Godkendelser af pesticider - EU

Der er afskæringskriterier for de værste klassificeringer.

Godkendelsesperioden for andre afhænger af aktivstoffets egenskaber:

5 år
• Aktivstoffer, som burde have været udelukket fra godkendelse, men 

hvor der er alvorlig fare for plantesundheden, hvis de ikke godkendes

10 år
• Aktivstoffer som godkendes for første gang

Højst 15 år
• Fornyet godkendelse af aktivstoffet
• Lavrisikoaktivstoffer – stoffer der ikke giver anledning til bekymring 

f.eks. Jernfosfat, visse mikroorganismer
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Godkendelsesproces i Danmark - pesticidmiddel

 Aktivstoffet skal være godkendt i EU.

Et firma skal søge om godkendelse af et pesticidmiddel med det 
godkendte aktivstof.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om midlets sammensætning, 
samt undersøgelser af sundheds- og miljøegenskaber for blandingen 
og for midlets effektivitet overfor skadegørerne for hver enkelt 
afgrøde. Der skal også være forsøg vedr. restkoncentrationer for alle 
spiselige afgrøder. 

Miljøstyrelsen behandler ansøgningen med bidrag fra 
Fødevarestyrelsen/DTU som vurderer rester i fødevarer og 
Institut for Agroøkologi (AGRO) som vurderer effektivitet.
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Godkendelsesproces i Danmark - pesticidmiddel

Der udføres risikovurderinger for alle de ansøgte anvendelser.

Menneskers sundhed:
- Sprøjteførere, arbejdere, forbipasserende/beboere 
- Forbrugerne ift. rester i fødevarer

Miljø:
- Fugle, pattedyr, vandorganismer, leddyr, bier, jordlevende 

organismer
- Persistens og udvaskning til grundvand 
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Godkendelsesbetingelser

Mulige risikobegrænsende tiltag for sprøjtemidler

�Reduceret dosis (hvis effektiv)

�Udbringningstidspunkt

�Bufferzoner og afdriftsreducerende udstyr

�Værnemidler (handsker, masker, lukket kabine)

�Seneste sprøjtetidspunkt (Post Harvest Interval) 
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Godkendelsesbetingelser

 Mulige risikobegrænsende tiltag for bejdsemidler

 Mærkning af de bejdsede frø er obligatorisk
� produkt- og aktivstofnavn/e. 
� faremærkning (giftig el. farlig)
� må ikke anvendes til menneskeføde eller foder
� evt. krav om beskyttelseshandsker 
� beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre 

levnedsmidler og foderstoffer
� evt. opsamling af spild

 Hvis produktet indeholder et neonikotinoid: 
 Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en 
god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og 
minimal frigivelse af støv.
 
 Skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke.
 Advarselstekst skal oversættes til modtagerlandets sprog.
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Status for stoffer med betydning for frøavlen i Danmark

 Herbicider:

 Glyphosat: Fornyet i 5 år frem til 2022

 Pendimethalin/Stomp: Fornyet i 7 år frem til 2024 (kandidat til 
 substitution)
 
 Bentazon/Basagran: Forventes fornyet 

 Asulam/Asulox: Ansøgning under vurdering i EU

 Diquat/Reglone: ? ny EFSA udtalelse i sidste uge 
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Status for stoffer med betydning for frøavlen i Danmark

 Insekticider:

 Pyrethroiderne: Lambda-cyhalothrin/Karate) er fornyet frem til 2023
 (kandidat til substitution)

 Pymetrozin/Plenum: Forslag om ikke-fornyelse i EU 
(afskæringskriterierne pga. sundhedsklassificeringen)

 Neonicotinoiderne: Ny EFSA udtalelse i forrige uge – Kommissionen 
 forventes at fastholde forslag om yderligere begrænsninger
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Status for stoffer med betydning for frøavlen i Danmark

 Fungicider:

 Thiram: Forslag om ikke-fornyelse i EU (søgt til sprøjtning og til majs –
 uacceptabel risiko)

 Propiconazol/Tilt: Forslag om ikke-fornyelse i EU (afskæringskriterierne 
 pga. sundhedsklassificeringen)

 Andre azoler: ?
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Dispensationsmuligheder

 Der kan gives dispensation i 120 dage, hvis

� der er tale om en alvorlig fare for plantesundheden

� skadevolderen ikke kan bekæmpes på andre måder

� der kan vises en sikker anvendelse under danske forhold og der ikke 
er risiko for overskridelse af den fastsatte maksimale 
restkoncentration i fødevarer

 Der kan evt. fastsættes skrappe risikobegrænsende foranstaltninger 
som vilkår for dispensationen

 Det gælder både hvis aktivstoffer er godkendt i EU og hvis det ikke er 
godkendt.

 Der kan ikke gives dispensation til bejdsning af frø til eksport. 
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Spørgsmål ?
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