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Hva er et biocid?

Aktivt stoff: Et kjemisk stoff eller en mikroorganisme til 

bekjempelse av uønskede organismer.

Beslutning om stoffer er trygge tas på EU-nivå. 

Biocidprodukt: Et aktivt stoff eller en stoffblanding som 

inneholder eller genererer ett eller flere aktive stoffer til

bekjempelse av uønskede organismer.

Godkjenning av produkter skjer nasjonalt med gjensidig 

godkjenning mellom land eller for visse 

produkter/produkttyper sentralt i EU.

Biocidforordningen (BPR), (EU) nr. 528/2012 –

implementert i Biocidforskriften.



Godkjenning av biocider

 Følger EUs stoffvurderingsprogram.

 Godkjenning av et aktivt stoff utløser frist for søknad om 

godkjenning av produkter nasjonalt (ca. 1 1/5 år etter vedtak 

om godkjenning).

 Ca 130 produkter er nå godkjent i Norge - ca 2000 skal 

godkjennes!

 Eksisterende produkter - lovlig på markedet og i bruk så lenge 

stoffene er under vurdering eller produktsøknader under 

behandling.



Vurdering av produkter nasjonalt

 Produktet skal ved normal bruk ikke innebære uakseptabel risiko for 

uønskede effekter på mennesker eller miljø.

• Produktene skal være effektive og målorganismene skal være uønsket.

• Godkjennes for maksimalt 10 år; begrensninger kan settes mht

bruksområde og brukergrupper.

 Gjensidig godkjenning der første land gjør hovedarbeidet 

– Andre berørte land kommenterer/korrigerer

– Godkjennes for flere land i EU/EØS – avhengig av første land

 «Union authorisation» – godkjenning for hele EU.



(Re)godkjenning av antikoagulantene

 Norge rapportør for difethialone – ferdig 2016

 Eksklusjonskandidater – Godkjent kun for 5 år

 Regodkjenning – Felles EU dugnad – forenklet vurdering

 Fokus risikoreduserende tiltak – Harmonisering tilstrebet

 Nasjonale bruksrestriksjoner:

– Rottebekjempelse - kun godkjente skadedyrbekjempere

– Kun åtestasjoner (unntak for kloakk)

– Kun i og rundt bygninger

– Pakningstørrelse (3 kg, profesjonell bruk)



Forts. antikoagulantene

 Primær og sekundær forgiftning av dyr.

 Miljødirektoratets overvåkningsprogrammet.

 Forskningsprosjekt til Veterinærinstituttet. 

 Resistensproblematikk

 Konsekvenser av klassifisering av produktene som 

reproduksjonsskadelig?

 Fornyelse av produktgodkjenning – søknadsfrist: Februar 2017 

og ferdig innen 2017.



Insektsmidler

 Totalt 60 aktive stoffer (a.s.) i EU/EØS - hvorav 20 

fortsatt under vurdering.

 Ca 15 produkter godkjent i Norge (flest maurmiddel).

 39 produkter under søknadsbehandling (diverse stoffer 

og formuleringer).

 Flere produktsøknader ventes (ettersom de a.s. 

godkjennes).



Tilsynsaksjon - rottemidler

 Jernvarehandlere, malingsbutikker, 

hagesentre, hyttebutikker….noen 

skadedyrfirmaer ( ikke nettbutikker).

 Sluttet å selge rottemidler i butikkene.

 Få forbudte produkter på markedet. 

 Musegift som selges i butikker i Norge er i 

stor grad i samsvar med regelverket. 

 Relativt god kunnskap om regelverket.

 Omsetning av produkter kun tillatt for 

profesjonelle brukere er under kontroll.  



Bønder og skadedyrsertifikat

 Bønder har nå ikke lov til å legge ut antikoagulanter mot 

rotter.

 Bønder betraktes som private brukere.

 Høyere kompetanse blant bøndene kreves for å bekjempe 

rotter.

 Mattilsynet har fått ansvaret for å etablere en opplæring 

av bøndene.

 FHI får ansvaret for den faglige opplæringen.

 Usikkert når ordningen kan tre i kraft.



Hvor finne mer informasjon?

 Miljødirektoratets hjemmesider for biocider.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Biocider/

– Vår egen Help Desk kontakt: biocides@miljodir.no

 ECHAs side.
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

– ECHA-Help desk http://echa.europa.eu/support/helpdesks

 EU kommisjonens hjemmeside.
http://ec.europa.eu/health/biocides/policy/
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