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D elgivnings kvitto 

MEDDELANDE 
Datum 

2016-08-10 
Diarienr 

5.1.1-B16-00344 
Aktnr Regnr 

F-4194 5252 

Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
DANMARK 

Villkor för produktgodkännande för växtskyddsmedlet Lancelot 

1 Meddelande 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beviljat produktgodkännande för 
växtskyddsmedlet Lancelot genom dom i mål nr M 421-16. Detta meddelande syftar 
till att tydliggöra villkoren för produktgodkännandet samt att tilldela 
produktgodkännandet ett registreringsnummer. 

Produktnamn Lancelot 
Regnr 5252 
Godkännandet gäller fr o m 2016-08-10 
Godkännandet gäller tom 2016-12-31 

Villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1 och 3. Villkoren är i enlighet 
med de användningsvillkor och restriktioner som framgår av mark- och 
miljödomstolens dom, vilken baserats på Danmarks bedömning av ansökan samt 
företagets förslag på restriktioner. 

Sökandens klassificering av produkten framgår av bilaga 2. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 11 augusti 2014 inkom ansökan om produktgodkännande för nedanstående 
produkt. Kemikalieinspektionen avslog ansökan den 16 december 2015. Beslutet 
överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr M421-16. 
Dom meddelades den 19 juli 2016. Domstolen upphäver Kemikalieinspektionens 
beslut och meddelar produktgodkännande för medlet med restriktioner. 

Sökande/Innehavare Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
DANMARK 

Produktnamn Lancelot 
Funktion Herbicid 
Sökt 
användningsområde 

Mot örtogräs i odling av vete, korn, havre, höstråg och 
höstrågvete 

Verksamma ämnen Aminopyralid 

Florasulam 

Kemikalieinspektionen 

Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr 
Box 2 Esplanaden 3A FE 124 Telefon 08-519 41 100 www.kemi.se 202100-3880 
172 13 Sundbyberg 172 57 Sundbyberg 838 80 Frösön Fax 08-735 76 98 kemi@kemi.se 



Kemikalieinspektionen 
MEDDELANDE 
Datum Diarienr 

2016-08-10 5.1.1-B16-00344 
Aktnr Regnr 

F-4194 5252 

3 Upplysningar 
• Ett godkänt växtskyddsmedels sammansättning får endast ändras om Kemi 

fattar beslut enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1107/2009 om att en sådan 
ändring får göras av innehavaren av produktgodkännandet. 

» Innehavaren av produktgodkännandet ska genast underrätta Kemi om all ny 
information om växtskyddsmedlet eller det verksamma ämnet, om den tyder 
på att medlet inte längre uppfyller förutsättningarna för produkt
godkännande. Informationskravet återfinns i artikel 56 förordning (EG) nr 
1107/2009. 

• Kemi kan enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 1107/2009 återkalla eller 
ändra ett produktgodkännande innan det löper ut om 

o krav för produktgodkännandet inte längre är uppfyllda, 
o om felaktig eller vilseledande information har lämnats om 

omständigheter som legat tillgrund för produktgodkännandet, 
o ett villkor i produktgodkännandet inte uppfyllts, 
o innehavaren av produktgodkännandet inte uppfyller skyldigheterna 

enligt förordningen 
• Innehavaren är ensamt ansvarig för att medlet klassificeras på ett korrekt sätt. 

Innehavarens klassificering av växtskyddsmedlet ingår i 
produktgodkännandet. 

Med vänlig hälsning 

Agneta Westerberg 

Kopia till: 

• LRF 
• Jordbruksverket 
• Giftinformationscentralen 

Bilagor: 

• Bilaga 1 — Villkor för produktgodkännandet 
• Bilaga 2 — Sökandens klassificering av produkten 
• Bilaga 3 — Specificerade användningsvillkor 
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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum 

2016-07-19 
Diarienr 

5.1.1-B16-00344 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Lancelot F-4194 5252 

Bilaga 1 - Villkor för produktgodkännande 
Produktnamn Lancelot 

Registreringsnummer 5252 

Innehavare Dow AgroSciences Danmark A/S 
Sorgenfrivej 15 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
DANMARK 

Typ av bekämpningsmedel Växtskyddsmedel 

Funktion/Produkttyp HB - Herbicid 

Godkännandet gäller Från och med Till och med 

2016-08-10 2016-12-31 
Produktkod GF 2007 

Beredningsform WG-Vattendispergerbart granulat 

Förpackningsvillkor Max. 10 kglaminerade påsar/säckar (PA/LDPE/A1/LLDPE). 
Max. 0.1 kg vattenlösliga påsar. 
Max. 10 kg HDPE-förpackningar. 

Verksamma ämnen Halt Enhet 

Florasulam 15 vikt-% 

Aminopyralid 30 vikt-% 

Villkor för användning 
Sammanfattning av 
användningsområdet 

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. 

Behörighets klass(er) 2 L 

Upplysningar 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-id: RSP-0001-S, 2014-11-20 
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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chamicals Agency 2016-07-19 5.1.1-B16-00344 

BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum Diarienr 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Lancelot F-4194 5252 

Bilaga 2 - Klassificering och märkning 
Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren 
av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så 
krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om 
detta. 

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning 
Ämnesnamn Funktion 

Florasulam Verksamt ämne 

Aminopyralid Verksamt ämne 

Klassificering 
Faroklass och farokategori 

4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1 

3.4 Hudsensibilisering - Kategori IB 

Märkning 
Faroangivelser 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

Skyddsangivelser 

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder. 

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. 

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten 
av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.) 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-id: RSP-0001-S, 2014-11-20 
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BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum Diarienr 

2016-07-19 5.1.1-B16-00344 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Lancelot F-4194 5252 

KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-ld: RSP-0001-S, 2014-11-20 
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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Tillstånd och upplysning 

BILAGA 3 
Datum 

2016-08-10 
Produktnamn 

Lancelot 

Diarienr 

5.1.1-B16-00344 
Produktkod 

Aktnr 

F-4194 
Reg nr 

5252 

Villkor för användning av Lancelot 

Användning och syfte 
Gröda/område/situation Syfte Behandlings

utrustning/ 
metod 

Utveckling 
sstadium1» 
/säsong 
(min-
max) 

Max antal 
behand
lingar/år 

Behandlings
intervall 
(dygn) 

Karens
tid 
(dygn)2» 

Max dos vid varje behandling Ändring3' Gröda/område/situation Syfte Behandlings
utrustning/ 
metod 

Utveckling 
sstadium1» 
/säsong 
(min-
max) 

Max antal 
behand
lingar/år 

Behandlings
intervall 
(dygn) 

Karens
tid 
(dygn)2» 

Produkt Verksamt ämne 

Ändring3' 

Vårvete, vårkorn, havre Mot 
örtogräs 

Bomspruta 13-32 1 33 g/ha Florasulam 4,95 g/ha 
Aminopyralid 9,9 g/ha 

Höstvete, höstrågvete, 
höstråg, höstkorn 

Mot 
örtogräs 

Bomspruta 
Endast 
vårbehandling. 

23-32 1 33 g/ha Florasulam 4,95 g/ha 
Aminopyralid 9,9 g/ha 

Ytterligare villkor — se nästa sida 

1 BBCH 
2 Tid mellan sista behandling och skörd 
3) Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X] 
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Kemikalieinspektionen 

Tillstånd och upplysning 

BILAGA 3 
Datum 

2016-08-10 
Produktnamn 

Lancelot 

Diarienr 

5.1.1-B16-00344 
Produktkod 

Aktnr 

F-4194 
Reg nr 

5252 

Ytterligare villkor 
Villkor Anmärkning Ändring3' 

Åtgärder för skydd av 
miljö vid användning av 
bomspruta 

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av lantbruks spruta med bom". 

Villkoret är till för att skydda 
vattenlevande organismer och 
växter utanför fältet. 

Personlig skydds
utrustning 

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar användas. 
Vid hantering av sprutvätskan ska skyddshandskar användas. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får 
användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

Skydd av efterföljande 
gröda 

Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen. 

Lancelot innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande 
perioder efter behandling med Lancelot: 

14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra 
flockblommiga växter. 
24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen 
huvudsallater. 

Hantering av halm och 
gödsel 

Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) 
för tvåhjärtbladiga växter. 

Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör 
inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. 
Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och 
majs. 

Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och 
gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm far dock endast bortföras från det egna jordbruket till 
förbränning eller industriellt bruk. 

2(2) 




