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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringsbemærkninger til denne høring.  

 

Svovlsyre 

Det første stof i listen i § 1, er koncentreret svovlsyre (fremover blot nævnt som svovlsyre). 

Svovlsyre anvendes i dag i landbruget til reduktion i ammoniakfordampningen fra gylle og stalde.  

I Forordningen er svovlsyre nævnt i bilag II, under stoffer der ”er underlagt indberetningspligt” og 

ikke stoffer i bilag I over stoffer, der ”ikke må gøres tilgængelige for almindelige borgere.  

 

Justitsministeriet bedes redegøre for, at svovlsyre fortsat er i gruppen af stoffer, der ”ikke må gøres 

tilgængelige” og hvad der begrunder denne overimplementering? Kunne svovlsyre ikke være taget 

af listen og kommet på en ”indberetningsliste” som i forordningen? I bekræftende fald anbefaler 

Landbrug & Fødevarer, at dette ændres. 

 

Sædvanlige profession 

I §1 er der ændret på formuleringen af hvem der må have adgang til de listede stoffer, uden 

dispensation fra Politidirektøren. Her mener vi at formuleringen med ”sædvanlige profession” er 

uklar og vil give mulighed for usikkerhed i bl.a. landbrugserhvervet om hvem der må håndtere bl.a. 

svovlsyre (hvis den fortsat skal være på listen). Det er bemærket at formuleringen er taget fra 

definitioner i Forordningens Artikel 3, hvilket desværre ikke gør det mere klart.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker klarhed over, hvad der skal til før man opfylder ”sædvanlige 

profession” i § 1. Skal man arbejde med stoffet dagligt, ugentligt eller årligt, skal man have 

modtaget en instruktion af arbejdsgiveren er det et kursus/uddannelse der skal være gennemgået 

eller skal det fremgå af stillingsbeskrivelse? Opfylder en midlertidig ansat (eksempelvis en 

studerende), der udbringer gylle i weekenderne i tre måneder med udstyr, der af miljømæssige 

årsager blander svovlsyre med gylle i udbringningsøjeblikket, kriteriet eller kræver det 

dispensation?  

 

Det bør kunne formuleres mere klart, hvem der må anvende/besidde stofferne. Formuleringen fra 

den gamle bekendtgørelse om ”erhvervsmæssig brug” virker fortsat anvendelig. 
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Strafferamme 

Strafferammen er skærpet betydeligt for overtrædelse af § 1, hvilket understreger vigtigheden af at 

netop § 1 er klart formuleret.  

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Justitsministeriet meget velkommen til at rette 

henvendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at vende 

tilbage med yderligere bemærkninger, hvis vi finder behov herfor. 

 

Med venlig hilsen 
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