Miljøstyrelsens vejledning til:
Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af
bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler
(Bekg. nr. 969 af 28. juni 2016)
Dato for denne version af vejledningen: den 4. juli 2016

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
§1
Vejledning til stk. 2: bekendtgørelsen gælder for alle plantebeskyttelsesmidler. For så vidt angår
biocidholdige produkter gælder bekendtgørelsen kun for de midler, der er godkendt til gasning af
mosegrise, muldvarpe og skadevoldende insekter i lagre af korn, frø og lign., og her findes de relevante
regler i kapitel 2.
§3 Definitioner
Professionel anvendelse: Plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes til de formål, der er angivet på
etiketten. Hvis det fremgår af et plantebeskyttelsesmiddels etiket, at det kun må anvendes
erhvervsmæssigt, så betyder det, at personen, som anvender det, skal have den rette uddannelse og
autorisation. En autoriseret person må derfor gerne anvende et plantebeskyttelsesmiddel på fx
græsplæner eller frugttræer i en privat have, hvis midlet er godkendt til sådanne formål.
Når der i bekendtgørelsen er lavet en særlig definition af både køb og overdragelse, hænger det sammen
med, at en forhandler kan udlevere plantebeskyttelsesmidler til en person, som er medarbejder i
virksomheden, men som ikke er den person, der betaler for varen. Ligesom afgivelse af bestillinger kan
ske for medarbejdere eller ejeren, uden at den person, der afgiver bestillingen, er autoriseret, så længe
der som minimum er én person i virksomheden, der har en relevant autorisation på tidspunktet for
bestilling, levering og salg.
AUAP (Arbejdsgruppe for Uddannelser vedrørende Anvendelse af Plantebeskyttelsesmidler): Den af
Miljøstyrelsen nedsatte arbejdsgruppe består af en repræsentant fra Jordbrugets uddannelser, en
repræsentant fra det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri og et antal lærere fra relevante
uddannelsesinstitutioner. Arbejdsgruppens opgaver består i at udarbejde og jævnligt opdatere prøver,

der indgår i sprøjtecertifikatuddannelsen. Endvidere er det gruppens opgave at føre tilsyn med, at de
skoler, der udbyder sprøjtecertifikatkurserne, ved prøver bedømmer kursisterne på en ensartet måde
skolerne imellem. Møderne i AUAP afholdes ad hoc og arbejdsgruppens medlemmer deltager ad hoc
afhængig af temaet for mødet. Miljøstyrelsen vil i vid udstrækning overlade det til de to
uddannelsesudvalg (Jordbrugets Uddannelser og det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri) at
vurdere og beslutte, hvilke skoler og lærere der indgås aftale med om bidrag til løsning af udvalgets
opgaver. Miljøstyrelsen bidrager til finansiering arbejdsgruppens aktiviteter.

Kapitel 2
Autorisationskrav for professionel anvendelse og salg og anden overførsel af plantebeskyttelsesmidler
§ 4. om køb og anvendelse og § 34 om ikrafttrædelse
§ 4 bør læses i sammenhæng med § 34, der er en ikrafttrædelsesbestemmelse (det vil sige en
bestemmelse, der fastslår, hvornår reglerne finder anvendelse). Der henvises samtidig til bilag 2 i denne
vejledning, der giver et overblik over alle typer af uddannelser og autorisationer.
Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
Professionelle plantebeskyttelsesmidler må som hidtil og frem til den 1. juli 2020 kun anvendes af
personer, der har den relevante uddannelse (sprøjtecertifikat, opdateringskursus mv.). Efter den 1. juli
2020 skal man ud over at have den relevante uddannelse endvidere være autoriseret via MAB for at
måtte anvende pesticider.
Køb af plantebeskyttelsesmidler
Frem til 1. juli 2020 må man kun købe professionelle plantebeskyttelsesmidler, hvis man selv har eller en
medarbejder har den relevante uddannelse (sprøjtecertifikat/opdateringskursus mv.). Man skal ikke
fremvise et uddannelsesbevis til forhandleren i forbindelse med købet. Men, frem til autorisationen er
erhvervet, skal der i virksomheden foreligge en underskrevet tro og love erklæring (se bilag 1).
Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på
forlangende af kontrolmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen). Den skal ikke fremvises i forbindelse med
køb. Erklæringen kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
Efter 1. juli 2020 må man kun købe professionelle plantebeskyttelsesmidler, hvis man selv har eller en
medarbejder har den relevante uddannelse, og hvis personen selv eller medarbejderen er autoriseret i
MAB og har knyttet sin autorisation til virksomhedens CVR nummer (gælder for S1 og S2 autorisationer –
se nedenfor).
Salg af plantebeskyttelsesmidler
Efter den 1. juli 2020 må forhandlere af professionelle plantebeskyttelsesmidler, kun sælge disse midler til
personer, der er autoriseret i MAB og til virksomheder, som har mindst en medarbejder ansat, som er
autoriseret i MAB.
Idriftsættelse af autorisationssystemet MAB
Man kan autorisere sig i MAB, når IT systemet åbner ca. 1. oktober 2016. Man kan vælge at autorisere sig
med det samme, eller man kan vælge at autorisere sig senere. Man bør senest autorisere sig i forbindelse
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med, at man næste gang gennemfører et opdateringskursus indenfor de næste fire år og men man skal
senest autorisere sig den 1. juli 2020.
Forhandleres kontrol af autorisationer
Alle forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse og herunder forhandlere af
bekæmpelsesmidler til gasning af skadevoldere får via autorisationssystemet adgang til oplysninger om,
hvilke kunder der har en gyldig autorisation, og dermed har ret til at købe de pågældende midler.
Autorisationsprocessen:
Autorisationssystemet vil fra ca. 1. oktober 2016 kunne tilgås via:
www.borger.dk under punktet Landbrug og forurening eller via Miljøstyrelsens hjemmeside,
www.mst.dk/selvbetjening. Autorisationen indhentes dermed via digital selvbetjening.
Endvidere vil man fra ca. 1. oktober 2016 kunne tilgå autorisationssystemet via Miljøstyrelsens
hjemmeside:
www.mst.dk/mab-bruger ellerwww.mst.dk/mab-forhandler
Autorisation opnås på følgende måde:
1. Autorisationer udstedes i MAB via digital selvbetjening.
2. Uanset hvilken af ovenstående indgange du vælger til MAB, skal du bruge dit NemID for at logge ind
på MAB.
3. Når du er logget ind på MAB, vil du blive guidet gennem systemet trin for trin fem mod
autorisationen. Første autorisation er gratis. Derefter vil en autorisation være omfattet af gebyr (se
bilag 2 for detaljer).
4. Du kan i systemet også knytte dig til CVR-nummeret for den virksomhed, som du arbejder for med
henblik på at lette adgangen til indkøb af bekæmpelsesmidler for virksomheden.
5. Autorisationen kan hentes direkte i autorisationssystemet, men sendes også til dig med digital post.
Du kan også printe din autorisation. Det er ikke et krav, at du kan fremvise et autorisations-dokument
i forbindelse med køb eller bestilling af bekæmpelsesmidler. Du skal alene kunne oplyse dit
autorisationsnummer.
MAB har data om gennemførte uddannelser
MAB er udviklet sådan, at det kan hente oplysninger fra andre databaser om stort set alle personer, der i
løbet af de seneste år har erhvervet et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis, forhandlercertifikat eller har
deltaget i relevante opfølgningskurser. Er disse certifikater, beviser eller opfølgningskurser ikke ældre end
4 år, kan man ved at følge ovenstående proces via MAB opnå en autorisation. Er de derimod af ældre
dato, er der behov for, at man gennemfører et relevant opfølgningskursus, før en autorisation kan opnås.
MAB indeholder endvidere oplysninger om alle, der har erhvervet en autorisation til gasning af
skadevoldere (både til bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise og skadedyr i lagre af korn, frø og lign.). Se
afsnittene nedenfor om, hvordan man via MAB nu skal generhverve en autorisation til at købe og
anvende gasningsmidler og læs mere om dette i gasningsbekendtgørelsen, hvoraf der fremgår
overgangsordninger for tidligere udstedte beviser.
Autorisation uden at have de sædvanlige krævede uddannelser
Har man andre erfaringer, kurser erhvervet i udlandet, eller hvis man på anden måde mener, at man har
tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne erhverve en autorisation, kan man via MAB indgive ansøgning
om en anerkendelse af disse kvalifikationer. En ansøgning vil blive behandlet af Miljøstyrelsens
medarbejdere, hvorefter svar vil blive sendt til ansøgeren via digital post. Herefter kan ansøgeren, hvis
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kvalifikationer af Miljøstyrelsen vurderes at være tilstrækkelige, opnå autorisation via MAB.
Sagsbehandlingen af sådanne ansøgninger vil finde sted hurtigst muligt, men vil ellers ske indenfor de
almindelige sagsbehandlingsfrister, der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise og
muldvarpe (G1).
Den, der før autorisationsbekendtgørelsens ikrafttræden har bestået et kursus i gasning af mosegrise og
muldvarpe, og derfor har en eksisterende autorisation i form af et plastickort eller et midlertidigt
papirbevis, som det blev udstedt i 2015 og 2016, skal som erstatning for dette bevis indhente en ny
autorisation via digital selvbetjening i MAB (se mere information om G1-autorisation nedenfor). G1autorisationen skal være erhvervet senest 1. april 2017, hvis man ønsker at købe og bruge gasningsmidler
efter denne dato.
Den nye autorisation, der erhverves via MAB inden 1. april 2017, vil være gratis for personer, der har
bestået kursus i gasning af mosegrise og muldvarpe før denne dato. Efter denne dato vil erhvervelse af
gasnings-autorisation i MAB være gebyrbelagt (se bilag 2).
MAB autorisationerne vil have en gyldighed på 5 år efter erhvervelse af den krævede uddannelse eller
indtil udløb af tidligere udstedte autorisationer/tilladelser. Der henvises her til § 25 i gasningsbekendtgørelsen for så vidt angår oplysninger om gyldighedsperioden.
Personer, der gennemfører gasningsuddannelser i 2017 og frem, vil fra kursusvirksomheden modtage et
bevis på gennemført uddannelse og vil efterfølgende modtage en meddelelse via digital post, der anfører,
at man kan erhverve en autorisation via MAB. Autorisationen vil være gebyrbelagt.
Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af gasningsmidler til bekæmpelse af skadevoldende
insekter i lagre af korn, frø og lignende (G2)
Den, der har erhvervet enten en autorisation eller en dispensation, udstedt af Miljøstyrelsen i form af et
brev, der fortsat er gyldigt på det tidspunkt, hvor man ønsker at autorisere sig, skal i tillæg til det tidligere
fremsendte brev indhente en ny autorisation via digital selvbetjening i MAB (G2-autorisation). Dette sker
som beskrevet ovenfor og skal være sket senest 1. april 2017, hvis man ønsker at købe og bruge
gasningsmidler til bekæmpelse af skadevoldere i lagre af korn og frø efter den dato.
Adgang til oplysninger om autorisationer i MAB
Oplysninger, om hvem der har en autorisation i MAB, bliver offentligt tilgængelige, så både forhandlere,
andre virksomheder og borgere får adgang til disse oplysninger. Man vil imidlertid kun kunne få oplysning
om navnet på den person, der er knyttet til et specifikt autorisationsnummer, ved at indtaste et specifikt
autorisationsnummer eller et CVR-nummer på MABs kontrolside, lige som man vil kunne se
gyldighedsperioden for den relevante autorisation og oplysning om hvilke CVR-numre, personen er
tilknyttet i systemet.
Kontrolsiden findes via: mst.dk/mab-forhandler
Der er også oprettet web-services, primært til forhandlere, hvorfra samme oplysninger kan hentes. For
hjælp til opsætning af web-services, henvises til https://mab.mst.dk/Help.
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Særlige kategorier af plantebeskyttelsesmidler må købes og anvendes af pågældende person, uden at
denne har en autorisation hertil.
Der er trådt nye regler i kraft vedr. mærkning og klassificering af kemikalier, og dermed også bekæmpelsesmidler. Disse nye regler medfører, at alle etiketter på bekæmpelsesmidler den 1. juni 2015 er
opdateret af den, der har godkendelsen til salg af midlet i henhold til de nye regler om mærkning og
klassificering (CLP-klassificering). Dog gælder, at allerede udsendte partier af et produkt med gammel
mærkning må sælges i detailhandlen indtil den 1. juni 2017. Alle plantebeskyttelsesmidler, der er
godkendt til professionel anvendelse, har således eller vil senest fra 1. juni 2017 få påført en sætning, der
lyder som følger:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.”
Kravet om autorisation gælder dog først i takt med at autorisationskravet indføres med
autorisationsbekendtgørelsen.
Alle plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til brug af ikke-professionelle, har fået eller vil på etiketten
få påført følgende ordlyd:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere,
og kræver ikke autorisation”
Endelig vil en lille gruppe af plantebeskyttelsesmidler have følgende sætning på etiketten:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men
kræver ingen autorisation.”
Den sidste gruppe er midler, godkendt til professionel anvendelse, som bl.a. anvendes i økologisk
jordbrug, men som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko, og som
derfor kan købes og anvendes, uden at brugeren har gennemgået en uddannelse og uden autorisation.
Forhandlere af professionelle plantebeskyttelsesmidler skal normalt have mindst en medarbejder ansat,
der skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat og en S1 autorisation (se nedenfor) for at måtte sælge
disse midler. Men den ovennævnte kategori kræver ikke, at forhandleren har en medarbejder med S1autorisation ansat, men må i så fald ikke sælge andre plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse
end denne gruppe midler.
I tabel 1 nedenfor ses de plantebeskyttelsesmidler, der ved vejledningens offentliggørelse kunne sælges
til ikke-autoriseret professionel brug. Listen kan ændre sig. Tjek derfor altid den opdaterede liste på
mst.dk inden brug af disse midler.
Optagelse på denne liste sker ved, at godkendelsesindehaveren ansøger Miljøstyrelsen om ændring af
midlets etiket, således at den påføres sætningen: ”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”
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På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, hvorvidt produktet opfylder de betingelser, der er fastsat i
autorisationsbekendtgørelsens bilag 7.
Tabel 1. Plantebeskyttelsesmidler, der må sælges til ikke-autoriserede personer til professionel brug.
Middel
Isomate CLR

Aktivstof
Feromoner

Rotstop SC
Rotstop VP

Phlebiopsis gigantea

Flere forskellige
sneglemidler
Trico
Trico-garden

jern(III)phosfat

Anvendelsesområde
Feromonforvirring. Anvendes til
bekæmpelse af populationer af
insekter i æble- og
pæreproduktion.
Bekæmpelse af
rodfordærversvampen der kan
optræde og opformeres fra
nåletræstubbe efter fældning af
træer i skovbruget.
Bekæmpelse af snegle

Fårefedt

Afskrækning af hjortevildt

§ 5.
Med denne bestemmelse præciseres det, at en S2-autorisation kun giver ret til at udbringe plantebeskyttelsesmidler med visse udbringningsteknikker, og at man med S2-autorisationen ikke må udbringe
plantebeskyttelsesmidler med fx en bomsprøjte eller tågesprøjte.

§§ 6-7 S1-autorisation
Man kan erhverve en S1-autorisation på forskellige måder, som nævnt nedenfor:
•
•
•

•

Sprøjtecertifikat erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen
Sprøjtebevis erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen (det er da et krav, at man
har været etableret i egen bedrift før 1991)
Har enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis, som er mere end 4 år gammelt, men man har
desuden i tillæg gennemført et eller flere opfølgningskurser, hvoraf det seneste skal være
gennemført indenfor de seneste 4 år
Gennemført fx en agronomuddannelse, en skovteknikeruddannelse eller anden relevant uddannelse og alle delprøver, der indgår i sprøjtecertifikatuddannelsen er bestået.

For dem alle gælder, at autorisationen vil løbe frem til den dato, hvor det seneste uddannelsescertifikat er
4 år gammelt.
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§ 8 S2-autorisation
Man kan erhverve en S2-autorisation på forskellige måder som nævnt nedenfor:
•
•

•

Sprøjtebevis, der er erhvervet indenfor de seneste 4 år
Sprøjtebevis, der er mere end 4 år gammelt og herefter er der gennemført et opfølgningskursus
indenfor de seneste 4 år. (Opfølgningskurset giver ret til både en S1- og en S2-autorisation, men
dog kun en S1- autorisation, hvis man har etableret sig i egen bedrift før 1991)
Hånd- og rygsprøjtecertifikat, erhvervet indenfor de seneste 4 år (dette kursus planlægges at blive
udbudt som AMU-kursus fra efteråret 2016).

§ 9. S3-autorisation - bejdsning af korn og frø og § 34 stk. 7
Der er ikke etableret en særlig uddannelse for personer, der alene anvender plantebeskyttelsesmidler i
forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler mv. eller midler til spirehæmning af fx kartofler og andre
grøntsager og frugter på lagre.
Miljøstyrelsen skønner, at der er tale om en relativ lille kreds af personer, som formentlig allerede
besidder de nødvendige kompetencer. Men det vil i løbet af de næste par år blive vurderet, om der er
behov for at etablere en formaliseret uddannelse til denne gruppe. Det vil ske på grundlag af de
oplysninger, styrelsen modtager fra personer, der søger en S3-autorisation via MAB. Man skal da indgive
oplysninger til styrelsen om erfaringer, kurser mv., som ansøger har gennemført hidtil, og oplysninger om
ansøgers nuværende beskæftigelse samt typer af arbejdsopgaver der er relateret til den søgte
autorisation. Miljøstyrelsen vil modtage ansøgningen via MAB og sagsbehandle denne. Afgørelsen sender
styrelsen via MAB, og dermed modtager ansøgeren svaret via Digital Post.
Frist for at indgive ansøgning om S3-autorisation i MAB er 1. januar 2017. På baggrund heraf udsteder
MST senest 1. april 2017 autorisationer til de personer, der har den nødvendige kompetence. Efter 1. april
2017 kan man ikke anvende professionelle plantebeskyttelsesmidler til bejdsning af korn, frø mv., med
mindre man har en S3-autorisation.
Miljøstyrelsen har ikke truffet beslutning om, hvilke erfaringer styrelsen vil kræve, eller hvilken dokumentation man skal forelægge om fyldestgørende viden på området, og heller ikke hvilket kursus, der
eventuelt på sigt vil blive anerkendt og krævet gennemført, hvis man ønsker en S3-autorisation.
Miljøstyrelsen forventer, at der i det første par år kun vil blive givet S3-autorisationer med en gyldighed
på to år. Styrelsen vil i løbet af det næste par år tage stilling til, om der er behov for at kræve yderligere
efteruddannelse af denne gruppe af brugere for at kunne forlænge S3-autorisationer og for fremadrettet
at udstede sådanne autorisationer.
Personer med S3-autorisationer vil kunne købe alle typer af professionelle plantebeskyttelsesmidler, bortset fra meget giftige gasningsmidler, men det forventes, at disse personer kun vil købe de
bejdsningsmidler, der er den eneste type midler, som S3-autorisationen giver tilladelse til at anvende.
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Gasautorisation (G-autorisation)
§ 10. G1-autorisation og G2-autorisation og § 34
Der er tale om autorisationer, der udstedes på baggrund af gennemførte gasningsuddannelser. Har man
gennemført gasningsuddannelsen i 2016 eller tidligere, vil man have modtaget en dispensationer eller en
autorisation udstedt af Miljøstyrelsen. Man kan på baggrund heraf opnå en autorisation, som vil være af
maksimalt 5 års varighed. Varigheden af uddannelsesbeviset/dispensationen vil række frem til den dato,
der fremgår af uddannelsesbeviset/dispensationen, dog senest til det tidspunkt, hvor uddannelsesbevis
eller dispensation er 5 år gammel.
Fristen for at erhverve en G1- eller G2-autorisation i MAB er 1. april 2017, hvis man ønsker at købe eller
anvende gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise eller muldvarpe efter den dato.
Forhandlerautorisation (F1-autorisation) og krav til forhandlervirksomheder
§ 12. Kontrol af slutbrugeres autorisation ved salg af plantebeskyttelsesmidler og § 34
Denne bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2020 for så vidt angår S1-, S2- og S3-autorisationer.
For G1- og G2-autorisationer træder bestemmelsen i kraft den 1. april 2017.
Når en forhandler sælger bekæmpelsesmidler til en anden forhandler, men ikke direkte til slutbrugeren,
gælder der ikke et krav om, at forhandleren skal kontrollere, om kunden har en medarbejder ansat, der
opfylder forhandler-uddannelseskravet. Kontrollen med dette uddannelseskrav er en myndighedsopgave.
Forhandlere af plantebeskyttelsesmidler kan få adgang til en webservice knyttet til MAB, med hvilken de
kan kontrollere, om ejerne af fx en landbrugsvirksomhed (identificeret ved CVR nummer), som er kunde i
deres forhandlervirksomhed, selv har en autorisation eller har medarbejdere der har den fornødne
autorisation til køb af de relevante bekæmpelsesmidler.
Salg af midler må kun ske til de virksomheder, der har en tilknyttet autorisation i MAB eller til de
personer, der har en autorisation. Dokumentation for, at en forhandler har kontrolleret købers
autorisationsnummer, jf. § 12, kan ske ved, at kundens autorisationsnummer anføres på fakturaen for
salget, eller ved at kundens CVR-nummer fremgår af fakturaen for salget af plantebeskyttelsesmidlet.
Ved kontantsalg, skal forhandlere ligeledes notere enten CVR nummer eller autorisationsnummeret på
fakturaen som dokumentation.
Hvis en landmand i en særlig situation ønsker at sælge fx ubrugte dunke med plantebeskyttelsesmiddel til
en anden landmand, så skal landmanden, der sælger plantebeskyttelsesmidlet, kontrollere, om køberen
har en gyldig autorisation i MAB, og i bekræftende fald skal købers autorisationsnummer herefter noteres
på fakturaen som dokumentation.
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Gebyr
§ 13.
Første S1-, S2- og S3-autorisation frem til 1. juli 2020 er gebyrfri.
Første G1-, G2-og F1-autorisation frem til 1. april 2017 er gebyrfri.
Herefter skal der betales gebyr for autorisationerne. Gebyret dækker en del af Miljøstyrelsens
omkostninger vedr. udvikling af MAB og drift af dette. Gebyret udgør 184 kr. for en S1-, S2-, S3- og en F1autorisation og 230 kr. for en G1- og G2-autorisation. Gebyret forventes at ville blive reduceret i løbet af
nogle år. Når gebyret er forskelligt (184 eller 230 kr.) hænger det sammen med, at nogle uddannelser vil
være gældende i 4 år og andre i 5 år.
Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at der efter deltagelse i kurser kan gå en enkelt dag eller
to før oplysningerne fra den pågældende uddannelsesinstitution er indtastet og gjort tilgængelige for
integrationen med MAB, og først herefter kan den uddannede person få sin autorisation. Dette gælder
også selvom man på uddannelses-dagen har indgivet ansøgning om autorisation og har foretaget betaling
af gebyr med kreditkort. Gebyret vil først blive trukket fra kreditkortet, efter at uddannelsesstedet har
bekræftet kursistens deltagelse og evt. bestået prøve. Herefter udstedes autorisationen automatisk og
sendes til ansøgerens via Digital Post.

Kapitel 3
Uddannelser
Kursus til opnåelse af sprøjtecertifikat
§§ 15 - 16. Sprøjtecertifikat
AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende
uddannelsesinstitutioner kan udbyde sprøjtecertifikatkurser, kurser i hånd- og rygsprøjtecertifikat og
forhandlercertifikater.
Medarbejdere ved landbrugets rådgivningscentre, hos SEGES m.fl. kan bidrage til undervisningen på
kurser, som udbydes af disse institutioner. Men nævnte rådgivningscentre og enkeltpersoner kan ikke
selvstændigt udbyde de nævnte kurser, det skal ske i et samarbejde med de nævnte
uddannelsesinstitutioner, som da er ansvarlige for gennemførelsen og det faglige indhold i kurserne.
Sprøjtecertifikat uddannelsen kan udbydes, så undervisningen er tilpasset en særlig gruppe af kursister, fx
kan kurserne tilpasses forhandlere og ikke sprøjteførere. Det er op til kursusudbyder at beslutte på
baggrund af kursisternes ønske og baggrund. Alle emner nævnt i bilag 1 til autorisationsbekendtgørelsen
skal dog indgå i kurset.
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Kursus til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat
§ 17
Dette nye kursus forventes særligt at være henvendt til personer, der er beskæftiget i boligforeninger,
juletræsproducenter/skovbrug, private virksomheder, anlægsgartnere og lign.

Kursus til opnåelse af forhandlercertifikat – salg af ikke professionelle plantebeskyttelsesmidler
§18
Der er i princippet fire måder, hvorpå man kan blive uddannet for at opnå kompetencer, der gør det
muligt at opfylde en forhandlers forpligtelser, jf.§ 11. Det beror på, hvilke midler man ønsker at sælge. Se
bilag 2.
1. Sprøjtecertifikat,
2. Hånd og rygsprøjtecertifikat,
3. Mosegrise/muldvarpe certifikat
4. Forhandlercertifikat.

Kapitel 5
Autorisation mv. af personer der på grund af kvalifikationer erhvervet i andre EU- eller EØS lande mv.
undtages for uddannelseskravene i denne bekendtgørelse

§§ 22-28
Her er tale om nogle meget specifikke krav, i forhold til at den relevante persongruppe kan opnå adgang
til at overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Proceduren for, at dette kan lade sige
gøre, fremgår udtrykkeligt af reglerne.
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Kapitel 6
Fællesbestemmelser og tilsyn mv.
§ 29
NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med al erhvervsmæssig anvendelse af pesticider herunder på landbrug,
gartneri, hos juletræsproducenter, i skovbrug, på maskinstationer, på golfbaner, bejdsningsvirksomheder,
kommuner mv.
Miljøstyrelsen fører tilsyn med forhandlernes opbevaring og salg af plantebeskyttelsesmidler.
§ 31. Det følger af § 38 c i kemikalieloven, at en person, der ved domstolene er straffet for meget grove
overtrædelser af nogle af reglerne om plantebeskyttelsesmidler, ved straffedommen samtidig kan
frakendes vedkommendes autorisation. § 30 medfører, at Miljøstyrelsen i tilsvarende sager kan nægte en
person retten til at erhverve sig en autorisation.
§ 31. Dispensation
Miljøstyrelsen vurderer, at det f.eks. kunne blive aktuelt at gøre brug af dispensationsbestemmelsen i en
situation, hvor Miljøstyrelsen mener, at en person kan tildeles en S3-autorisation for en kort periode, selv
om personen ikke lever op til kravene i § 9.

Kapitel 7
Straf og ikrafttræden mv.
§ 33. Bødestørrelser for overtrædelse af reglerne vil i de konkrete tilfælde blive fastsat af politi og
domstole.
§34. Er beskrevet under flere relevante artikler i kapitel 2.
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Bilag 1
Tro og lov erklæring for personer/virksomheder, der frem til 1. juli 2020 ønsker at købe og anvende
sprøjtemidler uden at have en medarbejder ansat, der er autoriseret i MAB og uden selv at være
autoriseret i MAB. Erklæringen udfyldes ved at udfylde Felt A + B eller Felt A + C. Erklæringen er kun
gyldig, hvis to felter er udfyldt.
Erklæringen skal opbevares på ovennævnte virksomhed og den skal opbevares sammen med original
eller kopi af det relevante sprøjtecertifikat/sprøjtebevis eller bevis for gennemført opdateringskursus.
Erklæringen skal på forlangende fremvises til kontrolmyndighed.
Ejer/Driftsleder
Jeg bekræfter hermed, at jeg selv eller en ansat i
virksomheden er i besiddelse af et gyldigt
sprøjtecertifikat/sprøjtebevis på ethvert
tidspunkt, hvor jeg/virksomheden køber
professionelle sprøjtemidler eller på ethvert
tidspunkt, hvor jeg eller den ansatte med
sprøjtecertifikat/sprøjtebevis benytter
sprøjtemidler i erhvervsmæssig sammenhæng.

Felt A.
Navn på virksomheden, som denne tro-og-love
erklæring gælder for:

Jeg er bekendt med, at ethvert køb af
professionelle sprøjtemidler til og
erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler i
nævnte virksomhed uden opfyldelse af
forpligtelse om relevante uddannelse/certifikat
er ulovligt.
Ejer/driftsleders sprøjtecertifikat
Hvis ejer eller driftsleder selv har gyldigt
sprøjtecertifikat/sprøjtebevis/bevis for
opdateringskursus anføres oplysninger om
erhvervelsen af uddannelsen her.

NAVN:
CPR nr.:

Alternativt anføres disse oplysninger for en
medarbejder i felt C nedenfor.
Medarbejders sprøjtecertifikat
Undertegnede bekræfter hermed, at jeg er
medarbejder i ovennævnte virksomhed og at jeg
er i besiddelse af et gyldigt
sprøjtecertifikat/sprøjtebevis/ bevis for
opdateringskursus på ethvert tidspunkt, hvor jeg
benytter sprøjtemidler i erhvervsmæssig
sammenhæng i ovennævnte virksomhed.

Virksomhedens CVR nr.:
P. nr. (hvis relevant):
Navn på den ejer/driftsleder eller lign. der har
bemyndigelser til at underskrive erklæringen.

Dato og ejers/driftsleders underskrift:

Felt B.
Type af uddannelse/certifikat:
Dato for gennemført kursus/uddannelse:
Udløbsdato for certifikat/bevis (4 år fra
udstedelse):

Felt C.
NAVN:
CPR nr.:
Type af uddannelse/certifikat:
Dato for gennemført kursus/uddannelse:
Udløbsdato for certifikat/bevis (4 år fra
udstedelse):
Medarbejders underskrift:
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Bilag 2
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

S2

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.
Autorisation af købere og brugere kan ske
fra 1. oktober 2016 og skal senest være
sket 1. juli 2020.
Autorisation af forhandlere af ikkeprofessionelle pesticider kan ske fra 1.
oktober 2016 og senest den 1. april 2017
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.

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

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

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

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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