
Sikkerhed ved ”re-entry” i marker efter sprøjtning 
LAMU har udarbejdet retningslinjer for brug af værnemidler i marker ved Institut for Agroøkologi. 
Retningslinjerne træder i kraft fra maj 2021 og gælder alle, der færdes til fods i marker ved 
Foulum, Askov og Flakkebjerg.  

Beslutning omkring krav til brug af værnemider er truffet på baggrund af interne forsøgsdata ved 
AGRO. Data viser en risiko for eksponering for pesticider ved færdsel i marker, der er sprøjtet. 

Retningslinjer for brug af værnemidler ved ”re-entry” i marker ved AGRO 
efter sprøjtning 
Arbejdsopgaver Værnemidler 

Færdsel til fods i marker 0-24 timer 
efter sprøjtning  
(kun tilladt hvor forsøget betinger udtagning af 
prøver eller målinger inden 24 timer efter endt 
sprøjtning) 

Afgrøden der arbejdes i, skal være tør og uden 
dug! 

I tilfælde hvor midler betinger efterfølgende 
anvendelse af særligt beskyttelsesudstyr ved 
”re-entry”, skal forsøgsleder gøre opmærksom 
på dette 

Minimumskrav til brug af værnemidler 

 

Korte bomuldshandsker samt engangs 
nitrilhandsker med langt skaft udenpå 

Uldne sokker og nitrilstøvler 

Engangs heldragt eller bomuldskedeldragt 

Engangs heldragt og handsker kasseres efter 
brug. Bomuldsdragt og sokker vaskes efter 
brug 

Færdsel til fods i marker 1-7 dage 
efter sprøjtning 

I tilfælde hvor afgrøden er fugtig af regn eller 
dug er der skærpede krav.  Se punkter for 
minimumskrav 

 

Minimumskrav til brug af værnemidler 

Tør afgrøde: Kort bomuldshandske  

Uldne sokker og nitrilstøvler 

Arbejdstøj, regntøj, engangsheldragt eller 
bomuldskedeldragt der skiftes ved endt 
arbejde i mark             

Fugtig/våd afgrøde: engangs nitrilhandske 
med langt skaft uden på bomuldshandske. 
Kasseres efter brug.  

Uldne sokker og nitrilstøvler 

Arbejdstøj, regntøj, engangsheldragt eller 
bomuldskedeldragt der skiftes ved endt 
arbejde i mark 

Færdsel til fods i marker fra 8-14 dage 
efter sprøjtning 

Anbefaling til brug af værnemidler 

Arbejdstøj, regntøj, engangsheldragt eller 
kedeldragt der skiftes ved endt arbejde i 
mark 

Generel opfordring til påklædning ved arbejde i marken: 

Det anbefales, at alle, der færdes i marker har gummistøvler/arbejdsfodtøj på. 

Det anbefales, at alle, der færdes i marker har arbejdstøj på og skifter tøjet ved endt 
arbejdsdag eller ved endt arbejde i marken.  
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