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    Gjern, den 10. juli 2007 
 
Vedr. Nordic Aquades og godkendelseskrav i Danmark 
 
Produktet 
Nordic Aquades anvendes til desinfektion af lukkede vandingssystemer, mens der er dyr, der 
drikker af vandet. Det forudsættes, at det foregår igennem en vitamin, en medicinblander eller 
lignende, så der kan ikke forekomme tilbageløb til det offentlige ledningsnet.  
 
Da området omkring lovlig tilsætning af kemikalier til dyrenes vand er genstand for meget 
opmærksomhed, og da det derfor kan afstedkomme spørgsmål fra brugerne, er det vigtigt at kunne 
svare korrekt. 
 
Historisk 
Denne type af produkter skulle tidligere godkendes af Veterinærdirektoratet, hvilket omfattede et 
”mini-dossier”, bl.a. med henvisninger til forskellige offentligt tilgængelige toksikologiske data 
samt nogle krav til afprøvninger enten foretaget i udlandet eller afprøvninger foretaget i et 
begrænset antal besætninger i Danmark, før midlet endeligt blev frigivet. 
 
Veterinærdirektoratet i Danmark blev nedlagt for nogle år siden, og aktiviteterne blev for de flestes 
vedkommende flyttet over i Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet, Miljøstyrelsen, 
Lægemiddelstyrelsen og enkelte andre for helt specielle områder. Den tidligere praksis, med at 
disse produkter skulle godkendes, ophørte ved samme lejlighed, idet disse regler principielt var i 
strid med EU-regler for det indre marked. 
 
Lægemiddelstyrelsen 
Da der ikke er tale om lægemidler eller bekæmpelse af sygdom, hører produktet ikke ind under 
Lægemiddelstyrelsen. 
 
Fødevarestyrelsen 
Her kender man problemstillingen, men da der ikke er tale om en medicinering eller  
en anden form for kurativ/forebyggende aktivitet i forhold til dyret, hører det ikke  
hjemme i Fødevarestyrelsen. Det er vandet der behandles – ikke dyret. Ved lign- 
ende forespørgsler har man henvist til Miljøstyrelsen, når der ikke er dyreværns- 
mæssige forhold involveret, og det er der ikke i dette tilfælde. 

  
 
 



 
Plantedirektoratet 
Plantedirektoratet har oplyst, at det ikke er inden for deres område, idet der ikke er tale om en 
virkning i dyret eller en virkning på et fodermiddel. Vand betragtes ikke som et fodermiddel, men 
kan godt anvendes som bærestof i visse sammenhænge. De angav to muligheder. Den ene var 
Fødevarestyrelsen, den anden var Miljøstyrelsens kemikaliekontor. I Plantedirektoratet hældede 
man mest til Kemikaliekontoret, der administrerer Biociddirektivet, og Fødevarestyrelsen kunne vi 
udelukke på grund af den tidligere forespørgsel. 
 
Miljøstyrelsens Kemikaliekontor 
Da der udelukkende er tale om lukkede vandsystemer uden muligheder for tilbageløb til det 
offentlige ledningsnet, er det kun Biociddirektivet, der er gældende. De regler, der omhandler dette, 
træder efter planen først i kraft i 2009 (Produkttype 11). Vi har fået oplyst, at 2009 bliver det 
allertidligste tidspunkt, hvor direktivet kan træde i kraft. 
 
Dette forudsætter, at de enkelte stoffer er på listen over notificerede kemikalier i EU - 
Kommissionens direktiv 2032/2003 af 4. november 2003 opdateret med forordningerne 1048/2005 
og 1849/2006. Kemikalierne (de enkelte indholdsstoffer i Nordic Aquades) skulle være notificeret 
som ”værende under den endelige godkendelse” senest 1. september 2006. Det er de, hvis de 
fremgår af Direktiv 2032/2003, bilag II eller en af de nævnte senere opdateringer, der er kommet i 
form af forordninger.  
 
Forordningerne kan findes på følgende link:   
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/da/oj/dat/2003/l_307/l_30720031124da00010096.pdf  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_355/l_35520061215en00630071.pdf 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_178/l_17820050709en00010098.pdf 
 
Vi har fået oplyst, at produktet indeholder: 
Stof CAS Nr. Findes på liste over notificerede stoffer 
Hydrogen peroxid 7722-84-1 Direktiv 2032/2003, bilag II s. 46  
Demineraliseret vand 7732-18-5 Skal ikke godkendes efter biociddirektivet 
 
Konklusion 
De stoffer, som I over for os har oplyst, at produktet indeholder, findes på listen, og produktet 
kræver derfor ingen særlig godkendelse. Det skal mærkes som kemikalier og skal i øvrigt overholde 
den almindelige kemikalielovgivning og markedsføringslovgivning med almindeligt produktansvar.  
 
Nye regler på området kan tidligst forventes i 2009. 
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