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Abstract  

How does knowledge among retailers in Hässleholm municipality, meet the legal obligations 

for labeling, approved substances, storage and child-resistant packaging for the sale of 

pesticides to the consumer? 

 The study is limited to Hässleholm municipality and is a supervisory project on behalf of 

the Environment Office. A selection of 9 different traders’ products of pesticides, have been 

investigated. 

 The goal of the examination was to get a perception of the knowledge of current 

chemicals legislation of pesticides, among traders in Hässleholm and to eliminate deficient or 

disallowed products from store shelves. Do traders show any deficiencies in the various 

categories, labeling, child-resistant packaging, tactile warning, illegal substances, or are they 

aware of all legislation on pesticides? 

 The essay’s empirical material consists of examined products from selected stores as well 

as their response to questionnaires sent out. The paper also draws on material from scientific 

papers, articles, publications from government agencies, literature, and government websites.  

 A total of 20 biocidal products with focus on the control of various kinds of pests were 

examined and from every store one to three products was documented, depending on their 

range of pesticides. Five of the 20 products tested, were found at several retailers. Of the 20 

products were four of them unapproved. 

 Results of the study indicate that there is room for improvement both regarding 

shopkeepers and responsible authorities. The retail sector has a major responsibility for the 

products they sell to consumers that they are approved and properly labeled, as well as the 

authorities need to become better at informing retailers about what laws and regulations that 

apply and how they more easily can find the correct information. 
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Ordlista 
 

Akaricider - Produkter som används för bekämpning av leddjur (t.ex. insekter, kvalster och 

kräftdjur), på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem (European Chemicals 

Agency [ECHA] 2014b). 

 

Avskräckande medel – Produkter som används för bekämpning av skadliga organismer 

(ryggradslösa djur som loppor och ryggradsdjur som fåglar, fiskar och gnagare) genom att 

avskräcka eller dra till sig dem, inklusive produkter som används som hygienprodukter för 

människor eller djur antingen direkt på huden eller indirekt i människors och djurs miljö 

(ECHA 2014b). 

 

Bekämpningsmedel – är en kemisk produkt, eller en levande organism avsedda för att bl.a. 

förebygga, förstöra, vara repellerande (få djuret att undvika substansen) eller döda eventuella 

skadedjur. Exempel på produkter: kackerlacka sprayer, olika insektsmedel, råtta och andra 

gnagaregifter, loppor och fästing spray/pulver, sällskapsdjurs kragar, olika desinfektionsmedel 

eller produkter som dödar mögel, mjöldagg, ogräsmedel, vissa poolkemikalier etc. Ett 

bekämpningsmedel måste godkännas av Kemikalieinspektionen för att få säljas 

Kemikalieinspektionen [KemI] 2014a).  

Biocid - en biocidprodukt definieras i (Miljöbalken 1998:08) som ett kemiskt eller biologiskt 

bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller 

mikroorganismer, även virus, att orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, 

råttbekämpningsmedel m.m. 

CLP – en ny EU-förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och märkning av kemiska 

produkter (classifiction, labelling and packaging), trädde i kraft januari 2009 (KemI 2012a s. 

11). 

Insekticider – ett medel som syftar till att avskräcka eller dra till sig skadeinsekter.  

Kemiska produkter - är kemiska ämnen, eller blandningar av ämnen, där deras egenskaper är 

det primära, som inte är en vara. Exempelvis textiltvättmedel, rengöringsmedel, målarfärg 

vilka räknas till kemiska produkter då det är de ingående ämnenas egenskaper som är av 

betydelse (KemI 2010 s. 5). 

KIFS – ett system för att klassificera och märka kemiska produkter enligt 

Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2005:7), är på väg att fasas ut till 1 juni 2015 

(KemI 2012a s. 11).  

Rodenticider - biocidprodukter som används för att bekämpa råttor och möss (KemI 2014c). 

Varor – är produkter där själva formen eller designen är det primära, som bestämmer dess 

funktion. Exempel på varor är TV-apparater, pennor, porslin, kläder etc. (KemI 2010 s. 5). 

Växtskyddsmedel - produkter som skyddar växter mot skadedjur, exempelvis svampangrepp, 

skadedjur eller konkurrerande växter (KemI 2012b).  
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1. Ett tillsynsprojekt i Hässleholms kommun om 

bekämpningsmedel i detaljhandeln 

I kapitlet presenteras uppsatsens syfte, mål och frågeställningar, den miljövetenskapliga 

relevansen, lagar och förordningar samt detaljhandelns ansvar. 

 

1.1 Bekämpningsmedel i detaljhandeln 

1.1.1 Syfte 

Hur ser kunskapen ut bland flertalet detaljhandlare i Hässleholms kommun, uppfyller de 

lagens krav på märkning, godkända ämnen, förvaring och barnskyddande förpackning 

gällande försäljning av bekämpningsmedel till konsument? 

Studien är avgränsad till Hässleholms kommun och är ett tillsynsprojekt på uppdrag av 

miljökontoret. Ett urval av 9 olika handlares produkter av bekämpningsmedel mot skadedjur 

har undersökts. Dessa butiker är strategiskt utvalda, för att få en spridning av olika 

affärsnischer samt för att få en bild av hur kunskapen om kemikalielagstiftningen gällande 

bekämpningsmedel ser ut generellt bland kommunens handlare. De utvalda produkterna riktar 

sig mot bekämpning av olika sorters skadedjur och ca en till tre produkter från varje butik har 

studerats gällande märkning, barnskyddande förpackning, kännbar varningsmärkning och 

otillåtna ämnen. 

 

1.1.2 Målet med undersökningen 

Är att få en uppfattning av hur det generellt är ställt med kunskapen kring gällande 

kemikalielagstiftning av bekämpningsmedel bland handlare i Hässleholms kommun samt att 

få bort bristfälliga eller otillåtna produkter från butikshyllorna. Har de kunskap om vad som 

gäller vid inköp och försäljning av bekämpningsmedel mot skadedjur till konsumenter? 

Uppvisar handlarna stora brister inom de olika kategorierna, märkning, barnskyddande 

förpackning, kännbar varningsmärkning, otillåtna ämnen, eller har de koll på lagstiftningen 

gällande bekämpningsmedel?  

 

1.1.3 Frågeställningar: 

 Har de utvalda handlarna brister inom sitt sortiment, d.v.s. saknar någon produkt 

korrekt märkning, barnskyddande förpackning, kännbar varningsmärkning i de fall där 

det krävs eller säljs även otillåtna produkter? 
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 Känner de utvalda handlarna till de regler som gäller vid inköp och försäljning av 

bekämpningsmedel mot skadedjur till konsumenter, har de kunskap om gällande 

lagstiftning?  

 Vad har de utvalda handlarna för rutiner att säkra att deras bekämpningsmedel till 

konsument är klassificerade, godkända och rätt märkta?  

 

Kapitlet fortsätter med att diskutera den ökande kemikalieanvändningen i samhället samt lite 

kort om den utveckling och forskning som skett av biocider och redogör sedan för aktuell 

kemikalielagstiftning samt klassificering och märkning av kemiska produkter. Kapitlet 

avslutas med detaljhandelns ansvar vid försäljning av kemiska produkter.  

 

1.2 Miljövetenskaplig relevans  

1.2.1 Den ökande kemikalieanvändningen  

Kemikalieanvändningen i samhället ökar och det kommer ständigt nya produkter, för att 

underlätta för oss människor gällande olika aspekter. Det kan handla om tidsvinster, ex. 

snabbare rengöring i hemmet, slippa rensa ogräs i trädgården, förhindra oönskade småkryp, 

eller av ekonomiska skäl, använda kombinerade preparat, eller starkare lösningsmedel för att 

spara pengar, eller produkter med förebyggande åtgärder, exempelvis preparat som 

förebygger mossa på tak, murar etc. Men många kemikalier är farliga och deras inneboende 

egenskaper kan vara skadliga för människor och miljön, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Kemiska föroreningar bl.a. från biocideranvändningen såväl privat som yrkesmässigt ger 

upphov till diffusa utsläpp som kan skada oss själva och den biologiska mångfalden. 

Regeringen har fastställt 16 miljökvalitetsmål och ett av dem handlar om Giftfri miljö och 

på Naturvårdsverkets hemsida (miljomal.se) preciseras bl.a. detta miljömål, om att de vill 

uppmana till ett försiktighetstänkande och en strävan att kontinuerligt minska exponeringen 

och riskerna av kemiska ämnen, då den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen är 

komplex och svårbedömd och därför bör antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter 

som är hälsofarliga i butikerna minskas (Miljömål 2014). 

 

1.2.2. Utveckling och forskning av biocider 

Redan för ca 150 år sedan började produktionen av bekämpningsmedel mot bl.a. insekter och 

ogräsmedel, men utvecklingen och tillverkningen av olika bekämpningsmedel har lett till flera 

problem, såväl för människors hälsa som miljön, med minskad biologisk mångfald som följd 

(Casida, 2012) En person som uppmärksammade problemen med användningen av 
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bekämpningsmedel bl.a. DDT var Rachel Carson, då hon med sin bok Silent Spring 1962 

visade på de skadliga effekterna som kemikalieanvändningen orsakar, gifter som anrikas i 

djurens kroppar och bioackumulerar längre upp i näringskedjan och en stor anledning till att 

många fåglar dog (Carson 1963 s. 31-32, 37-39, 132-137).  

 Flera forskare har genom åren fått priser för sina effektiva bekämpningsmedel som sedan 

visat sig ge problem där bl.a. fågel, fisk och bin dött av att fått i sig gifterna då dessa anrikas i 

kroppen (Stephanson & Soloman, 2007 refererat i Casida, 2012) 

 Från en forskningsrapport gällande smartare skadedjursbekämpning tar forskarna upp 

bland annat, att trots årtionden av forskning gällande bekämpningsmedel gjorts, är det 

fortfarande svårt att förutse omfattningen och spridningen av dessa kemikalier inom olika 

områden och dess nedbrytningsprocesser och vilka skador de orsakar miljön (Fenner et al. 

2013). 

 Även godkända klassificerade bekämpningsmedel kan skapa oförutsedda problem, om de 

exempelvis blandas med varandra, då vi inte vet hur de reagerar, vilket kan leda till ökad 

toxicitet hos de eventuella däggdjur som av misstag får i sig detta genom födan och medlet får 

inte den effekt som var tänkt, att exempelvis döda insekter (Casida & Sanderson, 1961 

refererat i Casida, 2012). 

Såväl i Sverige, Europa och USA finns kemikaliemyndigheter som arbetar bl.a. med 

reglering och forskning kring kemikalier för att hjälpa företagen att följa 

kemikalielagstiftningen, ge information om kemikalier, besluta om substitut och ämnen som 

ska förbjudas, allt för att främja människors hälsa och miljön (European Chemicals Agency 

[ECHA] 2014a & U.S. Environmental Protection Agency [EPA] 2014a). 

 

1.3 Miljöbalken och EU-förordningar 

Det finns flera regler vad som gäller för kemiska produkter och varor som säljs till 

allmänheten och de flesta besluten kring kemikalielagstiftning tas inom EU och gäller för 

medlemsländerna antingen i form av förordningar som gäller direkt i varje land eller som 

föreskrifter, vilka är mer vägledande (Kemikalieinspektionen [KemI] 2014b). Reach-

förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) är en 

EU-förordnings som gäller parallellt med miljöbalkens regler om kemikalier (Michanek och 

Zetterberg 2007 s. 316). Reach-förordningen innehåller bl.a. regler om kemiska ämnen som 

finns i kemiska produkter och varor, samt regler om ämnen som är förbjudna eller 

begränsade, samt att vissa ämnen kräver tillstånd och registrering (KemI 2014b). Varor som 
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säljs till allmänheten ska vara säkra och i miljöbalken (1998:808) finns bland annat 

hänsynsreglerna i kapitel 2 som manar till försiktighet, att det är viktigt att ha kunskap om 

exempelvis de produkter som säljs, att de inte orsakar skada och olägenhet för hälsa eller 

miljö och kapitel 14 som reglerar kontrollen och hanteringen av kemiska produkter och varor 

(Michanek och Zetterberg 2007 s. 113-114, 314). 

 

1.4 Klassificering och märkning  

Kemikalieinspektionen har gett ut ett antal publikationer gällande vägledning för alla som 

säljer kemiska produkter och vilket ansvar de som släpper ut sådana produkter på marknaden 

har, att produkterna är klassificerade och märkta på korrekt sätt, för att allmänheten ska veta 

att produkterna är godkända och ofarliga att använda, eller om skyddsåtgärder krävs (KemI 

2010 s. 21). Kemikalieinspektionen skriver bl.a. att:  

Många produkter har inneboende egenskaper som gör att de kan vara farliga för 

människor och miljön. Att klassificera en kemisk produkt innebär att 

kategoriserar vilken typ av fara det är fråga om och ange riskerna med 

produkten på ett standardiserat sätt. [...]. Det är viktigt att produktens samtliga 

farliga egenskaper framgår av klassificeringen (KemI 2010 s. 21).  

 

Gällande klassificering och märkning av kemiska produkter finns förnärvarande två system. 

Det ena är Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter (KIFS 2005:7) och gäller fram till 1 juni 2015 och den andra är Förordning (EG) nr 

1272/2008 - CLP (classification, labelling and packaging), som trädde i kraft januari 2009 och 

innebär dubbel klassificering för företagen fram till 1 juni 2015 (KemI 2013b). 

Enligt KIFS 2005:7 ska kemiska produkter som är farliga för människors hälsa eller 

miljön vara märkta med farosymbol(er) och farobeteckning(ar), riskfraser (på vilket sätt 

produkten är farlig) och skyddsfraser (d.v.s. hur skydda sig och miljön) (KemI 2013a s. 8). Se 

farosymboler figur 1 och faropiktogram figur 2 på nästa sida. 
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Figur 1: Farosymboler enligt KIFS 2005:7 (KemI 2013a s. 8). 

 

Enligt CLP-förordningen ska kemiska produkter, som är farliga för människors hälsa eller för 

miljön, vara märkta med faropiktogram, signalord, faroangivelser (på vilket sätt produkten är 

farlig) och skyddsangivelser (d.v.s. hur skydda sig och miljön) (KemI 2013a s. 9).  

 

  

      Explosiv      Brandfarlig        Oxiderande     Gas under tryck    Frätande 

 

        Giftig          Skadlig          Hälsofarlig         Miljöfarlig 

 

Figur 2: Faropiktogram enligt CLP (KemI 2014e). 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
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Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av 

kemiska produkter ska ett godkänt bekämpningsmedel bl.a. vara märkt med: 

 

 Handelsnamn eller beteckning 

 För ämnen: ämnets kemiska namn, för beredningar: de ingående ämnenas kemiska 

namn 

 Farosymboler med farobeteckningar 

 Riskfraser och skyddsfraser 

 Namn, adress och telefonnummer till den som är etablerad inom EES och som är 

ansvarig för att produkten släpps ut på marknaden  

 För beredningar som säljs till allmänheten ska även innehållets nominella vikt eller 

volym utmärkas någonstans på förpackningen 

 Registreringsnummer från Kemikalieinspektionen 

 Märkningen skall vara på svenska för produkter som släpps ut på den svenska 

marknaden (KIFS 2005:7 10§, 13§) 

 

Dock behöver inte risk- och skyddsfraser anges på förpackningar som innehåller mindre än 

eller lika med 125 ml av ämnen som är klassificerade endast i någon eller några av 

faroklasserna mycket brandfarlig, brandfarlig, oxiderande, irriterande eller hälsoskadlig, 

under förutsättning att förpackningarna inte är riktade att säljas till allmänheten (KIFS 2005:7 

21§). 

Bekämpningsmedel finns tre behörighetsklasser, där klass 1 och 2 endast är för 

yrkesmässigt bruk och särskilt tillstånd krävs för att få köpa in och använda dessa och klass 3 

är för privat bruk (KemI 2013a s. 6). 

 

1.5 Detaljhandelns ansvar 

Många kemikalier är farliga och deras inneboende egenskaper kan vara skadliga för 

människor och miljön, både kortsiktigt och långsiktigt. Både för vår egen och miljöns skull 

behöver vi ha bättre koll på de kemiska produkter som tillverkas och släpps ut på marknaden. 

De företag som tillverkar och importerar t.ex. bekämpningsmedel har ett ansvar för att 

klassificera och märka dem, men även butiksinnehavare har ett ansvar att de produkter som 

säljs i butiken är godkända, rätt märkta, känna till att vissa produkter kräver barnskydd och 

kännbar märkning, samt att ha koll på vilka kemikalier som kräver tillstånd (KemI 2012 s. 8). 

Enligt miljöbalken (1998:808) och hänsynsreglerna i kapitel 2 har alla som släpper ut sådana 
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produkter på marknaden har ett ansvar. Det krävs kunskap om reglerna från 

butiksinnehavarnas sida för att de ska kunna uppfylla sina skyldigheter (KemI 2012a s. 8). 

Om det visar sig finnas brister som inte åtgärdas direkt av butiksinnehavare, gällande 

exempelvis märkning på svenska, om barnskyddande förslutning eller taktil (kännbar) 

märkning på en produkt saknas har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut en miljösanktionsavgift 

eller även bli tvungna att åtalsanmäla vid misstanke om brott (KemI 2012a s. 10 & KemI 

2013a s. 7). 

2. Studiens tillvägagångsätt 

2.1 Insamling av empiriskt material 

Det empiriska materialet består dels av undersökta produkter från utvalda butiker samt 

butikernas svar på utskickade enkäter. Uppsatsen bygger även på material från vetenskapliga 

artiklar, artiklar, publikationer från myndigheter, litteratur samt myndigheters hemsidor.  

 Tillvägagångsättet för insamling av det empiriska materialet, var först genom ett mail till 

utvalda butiker där jag presenterade mitt syfte med undersökningen och bifogade en enkät för 

dem att fylla i samt informerade även om ett besök i deras butik. I butikerna tittade jag efter 

biocidprodukter med inriktning mot bekämpning av olika sorters skadedjur och dokumenterade 

mellan en till tre produkter beroende på butikernas sortiment av bekämpningsmedel.  

2.1.1 Hur butikerna valdes ut 

Studien är avgränsad till Hässleholms kommun och var ett tillsynsprojekt på uppdrag av 

miljökontoret. Urvalet bestod av butikerna ICA Supermarket i Bjärnum, Maxi ICA 

Stormarknad i Hässleholm, Hund & Katt Magasinet, Aktiva Tassar, Blomsterlandet, Woody 

Bygghandel i Sösdala, ÖoB, Tyringe Lokalförening och Föreningscentralen. Butikerna var 

strategiskt utvalda för att få en spridning av olika affärsnischer i kommunen. Detta för att 

kunna undersöka så många olika sorters bekämpningsmedel mot skadedjur som möjligt, då 

antalet butiker med dessa produkter är begränsat i Hässleholms kommun, samt att jag ville få 

en uppfattning av hur kunskapen om kemikalielagstiftningen gällande bekämpningsmedel ser 

ut generellt bland kommunens handlare. Inför besöken fick varje handlare varsin enkät att 

fylla i gällande sina rutiner för inköp av bekämpningsmedel, hur de förvaras och kontrolleras 

m.m. Se bifogad enkät, bilaga 1. 

Nackdelen med ett strategiskt urval är att det blir svårt, i stort sett omöjligt att 

generalisera resultatet för övriga kommuner i Sverige, från min undersökning med endast en 
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kommun att undersöka, men enligt författarna till boken Metodpraktikan (Esaiasson et al. 

2012 s. 158-159), är en sådan här mindre undersökningen ändå motiverad då den försöker 

belysa ett viktigt samhällsproblem.  

Den här studien riktar sig endast till Hässleholms kommun, men resultatet kan ändå vara 

intressant i ett större perspektiv och ge en indikation på hur det ser ut med kunskapen 

generellt bland butiksinnehavare, då flera av butikerna i studien ingår i en affärskedja. Dock 

inte säkert att alla drivs likadant, mycket är upp till varje butiksinnehavare, säkert beroende på 

deras situation att påverka sortimentet och naturligtvis sitt engagemang för att ha koll på bl.a. 

lagstiftningen.  

 

2.1.2 Hur undersökta produkter valdes ut 

Kemikalieinspektionen klassificerar biocidprodukter i fyra olika huvudgrupper och 22 

biocidprodukttyper och jag har valt att rikta in mig på gruppen bekämpning av skadedjur. Den 

gruppen består av 7 olika produkttyper. Vid besöken hos de olika handlarna valdes en till tre 

olika biocidprodukter med inriktning mot bekämpning av olika sorters skadedjur ut, beroende 

på butikernas sortiment. I butikerna tittade jag efter olika biocidprodukter för att få ett större 

urval samt en större spridning på produkterna för att kunna ge butiksinnehavarna feedback på sina 

produkter till konsument. Se utvalda produkter i bilaga 2.  

 Produkterna är utvalda genom s.k. bekvämlighetsurval, d.v.s. man tar vad som är lämpligt 

(Trost 2012 s. 31) och i det här fallet bekämpningsmedel i produkttyperna nr. 14 

Rodenticider, nr.18 Insikektcider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och 

nr. 19 Avskräckande och tilldragande medel (ECHA 2014b).  

 Vid granskningen av utvalda bekämpningsmedel, upptäckte jag att två produkter inte var 

bekämpningsmedel mot skadedjur utan klassas som växtskyddsmedel och fick sorteras bort. 

Dessa visade sig vara otillåtna och för en av produkterna hade godkännande upphört för länge 

sedan och för den andra produkten saknades ett godkännande från Kemikalieinspektionen för 

att få säljas och användas. Då produkterna klassas som växtskyddsmedel redovisas de inte i 

resultatet.  

2.1.3 Analysmetod 

Undersökningen gick till att jag kontrollerade om de biocidprodukter med inriktning mot 

bekämpning av olika sorters skadedjur som såldes i butiken följer kemikalielagstiftningen, d.v.s. 

har utvalda produkter korrekt klassificering och märkning?  
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 För att analysera det empiriska materialet, använde jag Kemikalieinspektionens register 

om bekämpningsmedel för att kontrollera om produkterna var godkända eller inte. De utvalda 

produkterna var uppdelade efter kemikalieinspektionens produkttyper nr. 14, 18 och 19 samt 

kategoriserade efter fyra kategorier: 1) korrekt märkning, 2) svensk text, 3) saknar 

barnskyddande förslutning, och 4) om de är godkända hos Kemikalieinspektionen.  Alla 

undersökta produkter var märkta enligt KIFS 2005:7 och då gäller dessa bestämmelser för 

produkternas märkning (KemI 2010 s. 24). Om de är märkta med farobeckningen mycket 

giftig, giftig frätande eller hälsoskadlig och är märkta med riskfrasen Farligt: kan ge 

lungskador vid förtäring, eller om produkten innehåller minst 3% metanol gäller krav på 

barnskyddande förslutning. Aerosoler eller behållare med förseglad sprayanordning omfattas 

inte av kravet (KemI 2010 s. 23). Enligt KIFS bestämmelserna ska produkterna vara märkta 

med kännbar varningsmärkning om de har farobeteckningen extremt brandfarlig eller mycket 

brandfarlig, mycket giftig, giftig hälsoskadlig eller frätande (KemI 2010 s. 24). Om 

produkterna hade varit märkta enligt CLP skulle produkterna följt dessa regler för 

barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning (KemI 2010 s. 24).  

 För att få en uppfattning om butikernas rutiner, hantering och kunskap om gällande 

kemikalielagstiftning har jag utgått från enkätens frågor och i resultatet har jag kategoriserat 

dem i sju kategorier: 1) kontrollerar butiken att produkterna är korrekt märkta, 2) kontrollerar 

de om produkterna har barnskydd, 3) kännbar varningsmärkning i de fall det krävs, 4) vilka 

rutiner de har för att upptäcka brister, 5) information till kunder, 6) kunskap om godkännande, 

7) kännedom om klassificering och märkning.  

 

2.1.4 Tillförlitlighet 

För att få en standardisering på undersökningen var layouten och frågorna som ställdes i 

enkätformuläret detsamma till alla utvalda butikerna som jag skulle inspektera och de sändes 

ut vid samma tillfälle enligt rekommendation från (Trost 2012, s. 57-58). Frågorna hade fasta 

svarsalternativ utom två frågor som var öppna och där blir svaren inte standardiserade, utan 

butiksinnehavarna gavs möjlighet att beskriva sina rutiner för sin verksamhet. Gällande själva 

enkäten tycker jag att deras svar på frågorna gav ett trovärdigt underlag till undersökningen. 

Däremot gällande urvalet av undersökta produkter, kan tillförlitligheten säkert diskuteras, då 

jag valde att åka runt bland flera handlare med olika affärsnischer och p.g.a. butikernas olika 

sortiment och utbud av bekämpningsmedel blev antalet undersökta varor varierat, mellan en 

till tre stycken för att kunna få ett tillräckligt underlag till resultatet. 
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3. Resultat  
Resultatet från studien bygger på mitt empiriska material, d.v.s. underökningen av de nio 

olika butikernas sortiment av bekämpningsmedel mot skadedjur och deras svar från enkäten 

vilka presenteras i diagram utifrån de valda kategorierna samt olika produkttyper.  

Sammanlagt undersöktes 20 biocidprodukter med inriktning mot bekämpning av olika sorters 

skadedjur och från varje butik dokumenterades en till tre produkter beroende på deras 

sortiment av bekämpningsmedel. Se utvalda produkter i bilaga 2. Fem av de 20 undersökta 

produkterna återfanns hos flera handlare. Av de 20 produkterna var fyra stycken ej godkända.  

 De utvalda produkterna var kategoriserade efter fyra kategorier: 1) korrekt märkning, 2) 

svensk text, 3) saknar barnskyddande förslutning och 4) om de är godkända hos 

Kemikalieinspektionen. De utvalda produkterna var även kategoriserade efter 

Kemikalieinspektionens olika produkttyper och i det här fallet tre typer: nr. 14 Rodenticider, 

nr.18 Insikektcider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och nr. 19 

Avskräckande och tilldragande medel. 

 Produkter som undersöktes var olika bekämpningsmedel mot flygande insekter, mot 

krypande insekter, större skadedjur, typ råttor och avskräckande medel. Produkterna var 

antingen i flytande form, exempelvis spray, gelé, koncentrat, olja eller i form av pulver, 

vaxblock, halsband och spiraler. 

 Ingen av de utvalda produkterna var klassificerade för krav enligt barnskyddande 

förslutning eller kännbar varningsmärkning utom en produkt och det var Cur Era Raticid 

Råttgift. 

 Gällande förvaring av produkterna i butik, var placeringen överlag godtagbar. Om 

butiken inte kunde förvara bekämpningsmedel oåtkomligt för små barn diskuterade jag med 

berörda butiksinnehavare, om de istället kunde placera dem nära kassan, där personal har 

bättre uppsikt över varorna. 

 

Figuren på nästa sida redovisar resultatet från alla de olika butikerna och deras produkter med 

inriktning bekämpningsmedel mot skadedjur oavsett produkttyp. Resultaten från kategorierna 

redovisas i procent. 
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Figur 3: Resultatet av alla undersökta produkter utifrån valda kategorier, från alla de olika 

butikerna oavsett produkttyp med inriktning bekämpningsmedel mot skadedjur. 

 

Enligt KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter kräver endast 

förpackningar som är märkta med antingen farobeteckningen mycket giftig, giftig, frätande 

eller hälsoskadlig med riskfrasen Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, barnskyddande 

förslutning eller om produkten innehåller minst 3 % metanol (KemI 2010 s. 23). Dock gäller 

inte kravet aerosoler eller behållare som är försedda med förseglad sprayanordning. De flesta 

av de undersökta produkterna som hade någon av dessa farobeteckningar var just aerosoler 

(KemI 2010 s. 23). En av produkterna hade en annan symbol än vad som stod i 

bekämpningsmedelsregistret (KemI 2014d) och det var produkten Raid Ameisenpulver, 

Myrpulver. Den hade symbolen miljöfarlig och i bekämpningsmedelsregistret Måttligt 

hälsoskadlig. 

 

Figuren på nästa sida redovisar resultatet för produkttypen Rodenticider, vilka såldes av tre 

butiker. Exempel på produkter: Cur Era Raticid Råttgift, Kobra Rax Råttgift, Cur Era Råttgift. 

Resultaten från kategorierna redovisas i procent. 
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Figur 4: Resultatet från utvalda kategorier av undersökta produkttypen, rodenticider produkter 

från tre butiker. 

 

Undersökta produkters godkännande upphörde 2013-12-31 respektive 2014-01-31 enligt 

bekämpningsmedelsregistret dock får handlarna sälja produkterna t.o.m. 2014-06-30 

respektive 2014-07-30 (KemI 2014d). Endast krav på barnskyddande förslutning för 

produkten Cur Era Raticid Råttgift. Inget krav på de två andra produkterna. 

 

Figuren på nästa sida redovisar resultatet för produkttypen Insikektcider, akaricider och 

bekämpningsmedel mot andra leddjur, vilka såldes av sex butiker. Exempel på produkter: 

Radar raid silverfiskspray, Cur Era Vespo Insektsspray mot getingar och flugor. Resultaten 

från kategorierna redovisas i procent. 
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Figur 5: Resultatet från utvalda kategorier av undersökta produkttypen, insekticider, 

akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur från sex butiker. 

 

Av de undersökta nio produkterna var alla godkända. Dock kan ett godkännande komma att 

ändras: ”Om ett beslut fattas inom EU att det verksamma ämnet i produkten ska tas upp i eller 

inte inkluderas i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG, kan godkännandet komma att 

återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av EU-

beslutet” (KemI 2014d). 

 Ingen av de undersökta produkterna krävde barnskydd p.g.a. av förpackningens märkning 

eller behållare, antingen en aerosol eller försedd med förseglad sprayanordning. 

 

Figuren på nästa sida redovisar resultatet för produkttypen Avskräckande och tilldragande 

medel, vilka såldes av sju butiker. Exempel på produkter: Petwise fästinghalsband för hund 

och katt, US 622 Myggspray. Resultaten från kategorierna redovisas i procent. 
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Figur 6: Resultatet från utvalda kategorier av undersökta produkttypen, avskräckande och 

tilldragande medel från sju butiker.  

 

Av de undersökta åtta produkterna var produkten Pet wise fästing spray inte längre godkänd 

och det godkännandet upphörde 2013-12-31, dock får handlarna sälja ut sitt lager och 

kunderna får använda köpta produkter till 2015-12-31 enligt bekämpningsmedelsregistret 

(KemI 2014d). 

 Ingen av de undersökta produkterna krävde något barnskydd p.g.a. av förpackningens 

märkning eller behållare, antingen en aerosol eller försedd med förseglad sprayanordning. 
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3.1 Enkäten 

För att få en uppfattning om butikernas rutiner, hantering och kunskap om gällande 

kemikalielagstiftning har jag utgått från enkätens frågor och i resultatet har jag kategoriserat 

dem i sju kategorier: 1) kontrollerar butiken att produkterna är korrekt märkta, 2) kontrollerar 

de om produkterna har barnskydd, 3) kännbar varningsmärkning i de fall det krävs, 4) vilka 

rutiner de har för att upptäcka brister, 5) information till kunder, 6) kunskap om godkännande, 

7) kännedom om klassificering och märkning. Se bifogad enkät, bilaga 1.  

 Åtta av nio butiker besvarade enkäten.  

 

 

 

Figur 7: Resultatet från den ifyllda enkäten om bekämpningsmedel i detaljhandeln, uppdelat 

på de sju olika kategorierna, redovisat utifrån antalet butiker som besvarat enkäten.  

 

Resultatet från enkäten grundar sig på butiksinnehavarnas svar om bl.a. sina rutiner för att 

kolla om produkterna de säljer är korrekt märkta, har barnskyddande förslutning etc. och vilka 

rutiner de har för att upptäcka brister och om de känner till kemikalieinspektionens 

föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter m.m. själva, inte att de 

förlitar sig på sina leverantörer eller sitt huvudkontor. 
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4. Diskussion 

4.1Tolkning av butiksinnehavarnas kännedom kring 

kemikalielagstiftningen 

Resultatet från studien bygger på mitt syfte att få en uppfattning om handlarnas kunskap kring 

kemikalielagstiftningen gällande bekämpningsmedel. För att kunna besvara mina 

frågeställningar har jag tolkat mitt empiriska material, d.v.s. underökningen av de nio olika 

butikernas sortiment av bekämpningsmedel mot skadedjur samt deras svar från enkäten.  

Har de utvalda handlarna brister inom sitt sortiment, d.v.s. saknar någon produkt korrekt 

märkning, barnskyddande förpackning, kännbar varningsmärkning i de fall där det krävs 

eller säljs även otillåtna produkter? 

 

Utifrån besöken i butikerna och granskningen av deras produkter inom bekämpningsmedel 

upptäckte jag inga större brister generellt. Av de undersökta produkterna var alla utom en 

korrekt märkta enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av 

kemiska produkter (KIFS 2005:7). En av produkterna var märkta med farosymbolen 

miljöfarlig, men inget krav på detta fanns i bekämpningsmedelsregistret. Hade däremot 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och märkning 

av kemiska produkter enligt CLP gällt, hade flertalet av de undersökta produkterna inte varit 

korrekt märkta, då CLP har strängare krav KIFS. Samma gäller för kraven av barnskyddande 

förslutning, då fler produkter kommer behöva förslutningar med högre krav på säkerhet.  

I fem av de undersökta butikerna fanns fyra produkter vars godkännande har upphört, 

men får ändå säljas under en begränsad tid. Se produkter bilaga 2. 

 

Känner de utvalda handlarna till de regler som gäller vid inköp och försäljning av 

bekämpningsmedel mot skadedjur till konsumenter, har de kunskap om gällande lagstiftning?  

 

Från enkäternas svarsbesked tolkar jag att kunskapen är ofullständig bland handlarna i 

Hässleholms kommun, då endast en butik uppger att de själva kollar upp på 

kemikalieinspektionens hemsida om deras produkter är godkända eller inte. Övriga butiker 

förlitar sig på sin leverantör eller sitt huvudkontor att de har koll och informerar rätt. 

 Även gällande frågan om de känner till antingen Kemikalieinspektionens föreskrifter om 

klassificering och märkning av kemiska produkter eller EU-förordningen 1272/2008 – CLP 

eller båda dessa förordningar, är kunskapen ofullständig, dock svarar tre av butiksinnehavarna 

att de känner till dessa. Däremot svarar alla butiksinnehavarna att de antingen kontaktar sina 
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leverantörer eller sitt huvudkontor för mer information om ett bekämpningsmedel som de 

säljer, om en kund efterfrågar detta. 

 

Vad har de utvalda handlarna för rutiner att säkra att deras bekämpningsmedel till 

konsument är klassificerade, godkända och rätt märkta?  

 

När det gäller kontroll av bekämpningsmedel som levereras till butiken för försäljning till 

konsument svarade alla butiksinnehavarna utom en från de inlämnade enkäterna, att de 

kontrollerar att dessa produkter har barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning 

i de fall det krävs.  När det gäller stickprovskontroller att barnskydden fungerar, svarar endast 

fyra av åtta butiker att detta är rutin hos dem. Gällande kontroll av att produkterna de packar 

upp i butiken har korrekt märkning svarar fyra butiksinnehavare att de litar på att sin 

leverantör att märkningen på förpackningen är rätt. En av butiksinnehavarna svarar att de litar 

på sitt huvudkontor att de inte släpper ut felmärkta produkter på marknaden och tre av 

butiksinnehavarna svarar att de kontrollerar produkterna själva att de är rätt märkta.  

 Detta svar är intressant, då endast en av dessa tre uppger i enkäten att de har kännedom 

om lagstiftningen för klassificering och märkning av kemiska produkter, samt hämtar 

information om godkännande hos bl.a. kemikalieinspektionens hemsida själva. Hur vet de 

andra två att produkterna de packar upp är korrekt märkta, när de förlitar sig på information 

från sitt huvudkontor eller sina leverantörer att produkterna är korrekt märkta? Dock kände en 

av dem till den svenska lagstiftningen för klassificering och märkning av kemiska produkter.  

 Angående rutiner om att upptäcka brister hos produkterna, som exempelvis felmärkning, 

produkter som saknar barnskyddande förslutning etc. svarar alla butiksinnehavarna att de 

plockar bort produkterna och kontaktar antingen sin leverantör eller sitt huvudkontor för 

åtgärd.  

 Här skulle det vara intressant att veta, hur de butiksinnehavararna som uppgett i enkäten 

att de inte känner till lagstiftningen om märkning och klassificering av kemiska produkter, hur 

de informeras om de produkter de packat upp för försäljning till konsument är felaktigt 

märkta eller saknar barnskyddande förslutning? Troligen får dessa butiker något besked från 

sin leverantör eller sitt huvudkontor att det är något felaktigt med dessa produkter och plockar 

då bort dem från hyllorna i butiken.  

 Viktigt att ha i beaktning vid undersökningar, då en enkät ska fyllas i, att svaren på 

frågorna kanske inte är helt tillförlitliga. Allt beror på hur den som besvarar enkäten uppfattar 

frågorna och tolkar dem, kan även råda missförstånd, samt vilken tid och engagemang som 
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lagts ner på den för att ge så rättvisa svar som möjligt? Det kan kanske förklara de lite 

motsägelsefulla svaren i vissa fall på min enkät.  

 Resultat av undersökningen tyder på att det finns möjligheter till förbättring såväl hos 

butiksinnehavarna själva som hos ansvariga myndigheter. Detaljhandeln har ett stort ansvar 

för sina produkter de säljer till konsument att de är godkända och rätt märkta, likväl som 

myndigheterna behöver bli bättre på att informera handlarna om vilka lagar och regler som 

gäller och hur de enklare kan hitta korrekt information. 

 Detta var en mycket liten undersökning och det finns fler butiker än de jag undersökte i 

Hässleholms kommun som säljer bekämpningsmedel mot skadedjur som vänder sig till 

allmänheten och mitt resultat kan inte generaliseras till övriga kommuner i Sverige, men kan 

kanske ge en fingervisning om hur det kan ligga till med kunskapen bland handlare som säljer 

kemiska produkter. 

 

4.2. Miljövetenskaplig relevans  

4.2.1 Den ökande kemikalieanvändningen  

Kemikalieanvändningen i samhället ökar, trots att vi människor borde ha bättre kunskap idag 

med all den information som finns i samhället och undvika använda preparat med ämnen som 

vi inte känner till. Men, tyvärr är det omöjligt att ha kunskap om alla dessa kemikalier och 

framförallt när vi använder olika produkter, hur de reagerar tillsammans och därför borde vi 

vara försiktigare. Många kemikalier är farliga och deras inneboende egenskaper kan vara 

skadliga för människor och miljön, både kortsiktigt och långsiktig då kemiska föroreningar 

ger upphov till diffusa utsläpp och vi inte vet konsekvenserna av dem?  

 Casida (2012) tar i sin rapport upp bl.a. problemen med användningen av godkända 

klassificerade bekämpningsmedel, att även de kan ställa till stora problem i miljön, p.g.a. den 

ökade kemikalieanvändningen, då olika kemiska ämnen sprids och blandas och vi vet inte 

vilka negativa effekter det kan ha på naturen och miljön. 

 När det gäller kemiska bekämpningsmedel är de flesta skapta för att döda eller på annat 

sätt påverka levande organismer och det är klart att släpps dessa ut i naturen, påverkas såväl vi 

som djur och växtliv negativt (EPA 2014b). Utvecklingen går sakta framåt och förbjudandet 

av tidigare godkända klassificerade bekämpningsmedel tar lång tid och under tiden tillverkas 

nya medel, som först kanske verkar harmlösa, men där vi med hjälp av forskningen upptäcker 

att produkternas verksamma ämnen inte var ofarliga. Det tar tid att inse omfattningen och hur 



    

  

19 

 

spridningen av olika kemikalier och dess nedbrytningsprocesser skadar miljön (Fenner et al. 

2012).  

 För att minska exponeringen och riskerna av kemiska ämnen har Regeringen fastställt 16 

miljökvalitetsmål och ett av dem handlar om Giftfri miljö, och för att kunna nå det målet, 

behöver vi alla tänka oss för innan vi köper och använder kemiska produkter, samt ställa 

högre krav på att tillverkare, försäljare har koll på att de produkter som släpps ut på 

marknaden inte är farliga för människors hälsa eller miljön. 

 Med tanke på resultatet av denna undersökning, även om den bara handlar om en 

kommuns handlare, så ger det ändå en fingervisning om att det råder viss kunskapsbrist och 

kännedom om farliga kemikalier. Det visar på vikten av att känna till gällande 

kemikalielagstiftning för att tillhandahålla endast godkända kemiska produkter och framför 

allt att få ned antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter i butikerna. Konsumenterna 

som köper dessa preparat i tron på att de är godkända och ofarliga att använda, kan fara illa, 

samt även barn och djur som av misstag kommer i kontakt med sådana preparat. Risken att vi 

handskas felaktigt med produkterna är stor, samt även efter förbrukning då dessa ska slängas 

som farligt avfall, vilket det finns risk för att de inte gör och då kan kemikalier hamna i 

naturen och göra stor skada. Jag tror att det viktigaste sättet för att minska användningen av 

kemiska produkter, samt att få bort icke godkända produkter från detaljhandeln, handlar om 

information. Konsumenterna behöver informeras om andra naturliga sätt att bli av med 

ovälkomna skadedjur och vid besvärliga fall, låta utbildade personer med kunskap om 

preparaten handskas med dessa farliga kemikalier, vilka har kunskap om hela kedjan, från 

användning till avfallshantering. Butiksinnehavarna behöver få kunskap på ett lättillgängligt 

sätt om vilka preparat de kan tillhandahålla konsumenter och vilka inte. Det måste läggas 

större ansvar på tillverkare av kemiska produkter, att de endast säljer klassificerade, godkända 

och rätt märkta produkter till sina återförsäljare och myndigheterna behöver bli bättre på att 

informera om aktuell lagstiftning och forskning. 

 Erfarenheter jag tar med mig från den här studien, är att en sådan undersökning jag gjort 

av kemiska produkter i detaljhandeln behövs, då jag bara tittat på några produkttyper, medan 

det finns många fler att granska i butikerna, bl.a. växtskyddsmedel till försäljning som också 

behöver kontrolleras att de är godkända och rätt klassificerade. Men för att ha någon effekt på 

sortimentet i detaljhandeln, bör ett sådant här projekt göras i större skala och gärna i 

samarbete mellan Kemikalieinspektionen och kommunerna i landet. Önskvärt hade även varit 

att informationen till såväl tillverkare, återförsäljare och allmänheten skulle kunna bli mer 
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lättillgänglig och tydligare. Det positiva är att Kemikalieinspektionen har påbörjat flera 

projekt i Sverige där de samarbetar med kommunerna och undersöker bl.a. kemikalier i 

leksaker och smycken, och den undersökning jag gjort har redan gjorts i vissa kommuner och 

detaljhandeln kommer få vänja sig vid att få sina produkter mer kontrollerade än innan. Detta 

är positivt, då butiksinnehavarna kommer bli mer insatta och kunniga i 

kemikalielagstiftningen och då kommer farliga produkter att försvinna från butikshyllorna.  

5. Slutsats 
Syftet med undersökningen var att få en uppfattning av hur det generellt är ställt med 

kunskapen kring gällande kemikalielagstiftning av kemiska produkter bland handlare i 

Hässleholms kommun. Har de kunskap om vad som gäller vid inköp och försäljning av 

bekämpningsmedel till konsumenter? Uppvisar handlarna stora brister inom de olika 

kategorierna, märkning, barnskyddande förpackning, kännbar varningsmärkning, otillåtna 

ämnen, eller har de koll på lagstiftningen gällande bekämpningsmedel?  

 Utvalda butiker fick en till tre produkter ur sitt sortiment granskade samt fick svara på en 

enkät om vilka rutiner de har gällande bl.a. inköp, förvaring av bekämpningsmedel till 

konsument och hur de försäkrar sig om att de är klassificerade, godkända och rätt märkta?  

 Utifrån besöken i butikerna och granskningen av deras produkter, samt svaren från 

enkäten har jag uppfattat att det råder viss kunskapsbrist bland vissa handlare i Hässleholms 

kommun, vilket ansvar även detaljhandeln har kring de regler som gäller vid försäljning av 

kemiska produkter till konsument. Butiksinnehavarna behöver också ha kunskap om gällande 

kemikalielagstiftning, då det inte är tillräckligt att förlita sig på information från sina 

leverantörer, eller eventuella huvudkontor. Däremot var märkningen på utvalda produkter  

generellt korrekta och förvaringen av kemiska produkter i butik var överlag godtagbar.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Enkät till butikerna 
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7.2 Bilaga 2: Utvalda produkter för granskning 

 

Produkt Reg.nr Produkt

-typ 

Godkänd Upphört Märkning 

Bayer Garden 

radar dos P 

 

4715 18 Ja 

2019-01-01 

 OK 

radar raid 

silverfiskspray 

 

4543 18 Ja 

2019-09-30 

 OK 

Radar Raid 

Insektspray 

 

4375 18 Ja t.o.m. 

2019-09-30 

 OK 

Cur Era Vespo 

Insektsspray 

mot getingar o 

flugor 

 

4039 18 Ja t.o.m. 2019-

09-30 

 OK 

Raid Ameisen-

pulver, 

Myrpulver 

 

4363 18 Ja t.o.m. 

2015-09-30 

 Symbol: 

”miljöfarlig” 

 

Enl. KemI 

symbol: 

”hälsoskadlig” 

Antotal 

Myrspray 

 

4886 18 Ja t.o.m. 

2018-05-14 

 OK 

Green Line 

Myrmedel 

 

4993 18 Ja t.o.m. 

2018-05-13 

 OK 

Radar Raid 

Insektspray 

 

4375 18 Ja t.o.m. 

2019-09-30 

 OK 

Cur Era Anti 

MyrA 

 

5025 18 Ja t.o.m. 

2017-12-31 

 OK 

Naturligtvis- det 

giftfria valet 

 

 19    

Dog Defense  

 

 19   OK 

Pet wise fästing 

spray för hund 

No Fly Flugspray 

4840  19 Nej 

2013-12-31 
Försäljningsfö

rbud fr.o.m. 

2013-12-31  

Återförsäljnin

gsförbud 

fr.o.m. 

2014-12-31  

Användningsf

örbud fr.o.m. 

2015-12-31  

OK 
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Petwise 

fästinghalsband 

för hund o katt 

 

4973 19 Ja t.o.m. 2017-

12-31 

 OK 

US 622 

Myggspray 

 

3893 19 Ja t.o.m. 2014-

07-31 

 OK 

Get off my 

garden 

 

4950 19 Ja t.o.m. 2016-

12-31 

 OK 

US 622 

Myggspiraler 

 

2411 19 Ja t.o.m. 

2015-12-31 

 OK 

Cur Era 

koncentrat Trico 

garden viltskydd 

mot rådjur 

4760 19 Ja t.o.m. 

2015-08-31 

 OK 

Cur Era Råttgift 

 

4060 14 Nej 

2013-12-31 
Försäljningsfö

rbud fr.o.m. 

2013-12-31  

Återförsäljnin

gsförbud 

fr.o.m. 

2014-06-30  

Användningsf

örbud fr.o.m. 

2015-12-31 

OK 

Cur Era Raticid 

Råttgift 

 

4050 14 Nej 

2014-01-31 
Försäljningsfö

rbud fr.o.m. 

2014-01-31  

Återförsäljnin

gsförbud 

fr.o.m. 

2014-07-30  

 

OK 

Kobra Rax 

Råttgift 

 

2599 14 Nej 

2014-01-31 
Försäljningsfö

rbud fr.o.m. 

2014-01-31  

Återförsäljnin

gsförbud 

fr.o.m. 

2014-07-30  

 

OK 
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