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PRESSEMEDDELELSE
Smøl giver trafikfarlige reflekser frit spil
TV2s forbrugermagasin ”Basta” afslørede 2/11, at danske butikker sælger virkningsløse reflekser. Det har
butikkerne kunnet gøre uhindret i årevis, men myndighederne tøver stadig med at gribe ind. Konsekvensen er,
at mange fodgængere og cyklister i mørket bærer reflekser som de tror, gør dem synlige i mørket, men som
reelt ingen synlighed giver.
Refleksbrikker, refleksbånd, slap-wraps og andre udformninger af reflekser til personligt brug har i flere år
skullet overholde en europæisk norm – EN13356 – for at være godkendte til brug i trafikken. Men det har ikke
været ulovligt at sælge de virkningsløse reflekser i butikkerne.
Først for et år siden blev Færdselsloven ændret så myndighederne kunne forbyde salget af de dårlige reflekser.
Desværre er der bare intet sket siden. Derfor sælger dele af detailhandelen stadig reflekser, der med Rådet for
Større Færdselssikkerheds dom i gårsdagens udsendelse ”kun er egnet til indendørs brug”.
Dansk Vejforening har i længere tid presset på for at få sat en stopper for problemet. ”Det er uforståeligt for os,
hvorfor dette får lov til at fortsætte,” siger sekretariatschef i Dansk Vejforening, Søren Bülow.
”Det er i forvejen grotesk, at det i så mange år har været lovligt at sælge virkningsløse reflekser. Men at salget
får lov at fortsætte uantastet - selv efter en lovændring har muliggjort at forbyde det - er helt ubegribeligt. Det
betyder jo reelt, at mange forbrugere f.eks. sender deres børn ud i den mørke trafik i forventning om, at reflekserne gør dem synlige, men at børnene stadig er lige så udsatte som hvis de ingen reflekser havde på”, slutter
Søren Bülow.
Det er Færdselsstyrelsen, der har ansvaret for at omsætte lovændringen til konkrete initiativer, men indenfor
det år der er gået, siden loven blev ændret, er der tilsyneladende intet sket.
I mellemtiden rådes trafikanterne til at sikre sig, at reflekserne er mærket med ”EN13356”.
Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan også rettes til Dansk Vejforenings sekretariat på telefon
3678 7837 / 2073 4070
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