4. juli 2016

MAB autorisationer
Oversigt over de forskellige autorisationstyper, ikrafttrædelsesoplysninger, gebyr, rettigheder autorisationerne giver indehaveren og de uddannelseskrav der ligger til grund.
Autorisation

Ikrafttrædelse

Gebyr

Autorisationen giver følgende
rettigheder

S1

Autorisation for købere og brugere kan
ske fra 1. oktober 2016 og skal senest
være sket 1. juli 2020.

Første autorisation
frem til 1. juli 2020
er gratis.

Autorisation for forhandlere af
professionelle pesticider kan ske fra 1.
oktober 2016 og senest den 1. april 2017

Anden autorisation:
184 kr.

Køb, salg og anvendelse af alle
plantebeskyttelsesmidler,
bortset fra meget giftige
bekæmpelsesmidler*, og udbringning med alle almindelige
udbringnings-metoder

Giver samme
rettigheder som
en anden
autorisation
Med S1 opnås
også samtidig
rettigheder som
ved S2, S3 og F1

Uddannelsesbetegnelse, der ligger til
grund for autorisationen
Sprøjtecertifikat

Uddannelsens
varighed

Opfølgningskursus’
varighed

Prøve

7,4 timer

Gyldighedsperiode for
kursus og
certifikat
4 år

74 timer, 10 dage

Med S2 opnås
samme
rettigheder som
F1

Hånd- og
rygsprøjtecertifikat

14,8 timer, 2 dage

4 timer

4 år

Ja, en lille
prøve

Nuværende 4
delprøver
reduceres i
fremtiden til
2 delprøver

Hvis der købes og anvendes pesticider
skal der i virksomheden foreligge en
underskrevet tro og lov-erklæring senest
pr. 1. oktober 2016 og frem til kravet om
autorisation er opfyldt.
S2

Autorisation af købere og brugere kan ske
fra 1. oktober 2016 og skal senest være
sket 1. juli 2020.

Første autorisation
frem til 1. juli 2020
er gratis.

Autorisation af forhandlere af ikkeprofessionelle pesticider kan ske fra 1.
oktober 2016 og senest den 1. april 2017

Anden autorisation:
184 kr.

Hvis der købes og anvendes pesticider
skal der i virksomheden foreligge en
underskrevet tro og lov-erklæring senest
pr. 1. oktober 2016 og frem til kravet om
autorisation er opfyldt.

Udbringning af alle
plantebeskyttelsesmidler med
hånd og rygsprøjte, med
hånden, granulat-spredere og
via påsmøring.
Køb af alle typer af
plantebeskyttelsesmidler
bortset fra meget giftige
bekæmpelsesmidler*
Salg af ikke-professionelle
plantebeskyttelsesmidler

S3

Autorisation til købere og brugere skal
senest være sket 1. april 2017.
Indgivelse af oplysninger i MAB med
henblik på at opnå en autorisation kan ske
fra 1. oktober og skal senest ske 1. januar
2017 for at give MST tid til manuel
behandling af sådanne ansøgninger om
autorisation inden 1. april 2017.

G1

Autorisation af brugere og forhandlere
kan ske fra 1. oktober 2016 og skal senest
være sket 1. april 2017

Første autorisation
frem til 1. april 2017
er gratis
Alle S3Autorisationer efter
1. april 2017: 184 kr.

Første autorisation
frem til 1. april 2017
er gratis.
Alle G1autorisationer efter
1. april 2017: 230 kr.

G2

Autorisation af brugere og forhandlere
kan ske fra 1. oktober 2016 og skal senest
være sket 1. april 2017

Første autorisation
frem til 1. april 2017
er gratis.
Alle G1autorisationer efter
1. april 2017: 230 kr.

F1

Autorisation af forhandlere kan ske fra 1.
oktober 2016 og skal senest være sket 1.
april 2017.

Første autorisation
frem til 1. juli 2020
er gratis.
Anden autorisation:
184 kr.

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler der
benyttes til bejdsning af
udsæd, dvs. korn, frø, kartofler
mv.
Køb af alle typer af
plantebeskyttelses-midler
bortset fra meget giftige
bekæmpelsesmidler*
Køb, salg og anvendelse af
gasningsmidler, der er
godkendt til at bekæmpe
mosegrise og muldvarpe.
Salg af gasningsmidler til
bekæmpelse af skadedyr i lagre
af korn, frø og lignende.
Køb, salg og anvendelse af
gasningsmidler, der er
godkendt til at bekæmpe
skadedyr i lagre af korn, frø og
lignende.

Virksomheder, der har ansat
personale med F1 autorisation
må forhandle
plantebeskyttelsesmidler til
ikke-professionel anvendelse

Der er endnu ikke
udviklet et kursus til
denne autorisation og
ind til videre opnås
autorisationen alene
på baggrund af
individuelle personers
dokumentation af
erfaring og kompetencer på området.
Muldvarpe/mosegrise
gasningscertifikat

Ikke relevant
endnu

Ikke relevant
endnu.

Anerkendelse
af kompetencer kan
gives for en
periode på op
til 4 år

Nej

5 timer

Endnu ikke
fastsat

5 år

1 prøve

gasningsbeviser

Udbydes ikke i DK.
Kursus på 4 dage
udbydes i Sverige
og et kursus på 5
dage udbydes i
Tyskland. Disse
kurser er anerkendt af MST
1 dag,
7,4 timer

Der findes
ingen
opfølgningskurser. Det
fulde kursus
skal gennemføres hvert 5.
år
4 timer

5 år

Sverige og
Tyskland: 1
prøve

4 år

Nej

Forhandlercertifikat

* Meget giftige bekæmpelsesmidler jf. definition i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Der refereres her særligt til gasningsmidler til bekæmpelse af
mosegrise, muldvarpe og skadedyr i lagre af korn, frø og lign.
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