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Køber og bruger  
du professionelle  
sprøjtemidler, skal  
du have en autorisation
 

NYT
K R A V
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Nye regler medfører, at alle der bruger professionelle 

sprøjtemidler (plantebeskyttelsesmidler) ikke bare 

skal have sprøjtecertifikat, men også skal optages i 

IT-systemet MAB, Du skal optages i systemet næste 

gang du er på opdateringskursus for herefter at 

kunne købe sprøjtemidler. Du kan også vælge at 

blive optaget i MAB nu. Du skal senest optages den 

1. juli 2020. 

Du er selv ansvarlig for at blive autoriseret i systemet, 

og indtil du har autoriseret dig, skal du underskrive 

en tro-og-love erklæring om, at du opfylder ud-

dannelsesforpligtelsen. Denne erklæring skal være 

underskrevet senest den 1. oktober 2016, eller senest 

første gang du bruger eller køber sprøjtemidler efter 

den dato, med mindre du har autoriseret dig. 

Miljøstyrelsens Autorisationssystem 
til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) 

Uddannelse til at opnå autorisation
De fleste brugere af professionelle sprøjtemidler har allerede den nødvendige  

uddannelse til at få en autorisation. Her kan du se, hvilke uddannelseskrav der  

gælder for at få en autorisation.

Er du ikke optaget i systemets database, kan du eller 

din virksomhed ikke købe eller bruge sprøjtemidler 

efter den 1. juli 2020.  

Hvilke oplysninger findes i MAB?

MAB er udviklet, så der indhentes oplysninger om 

stort set alle personer, der i løbet af de seneste

år har fået et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller  

har gennemført et opfølgningskursus.

Er dit sprøjtecertifikat/sprøjtebevis/opfølgnings- 

kursus mindre end fire år gammel, kan du ved  

at følge processen i MAB autorisere dig i systemet 

og derved bekræfte, at du fortsat aktivt bruger  

sprøjtemidler. Er det ældre end fire  

år, skal du gennemføre et relevant  

opfølgningskursus, før en autorisa- 

tion kan opnås.

Autorisationen og rettigheder 
Uddannelse, beviser og kompetencer, 

der giver adgang til autorisation

S1-autorisation (almindelig autorisation)

• Køb, salg og brug af alle sprøjtemidler, bortset fra 

meget giftige midler.  

• Udbringning med alle almindelige udbringnings- 

metoder.

• Sprøjtecertifikat. 10 dags kursus.

• Sprøjtebevis (hvis man har etableret sig i egen  

bedrift før 1991). 2 dags kursus.

S2-autorisation (små hånd- og rygsprøjter)

• Køb af alle typer sprøjtemidler undtagen meget  

giftige sprøjtemidler.

• Udbringning af alle sprøjtemidler til håndsprøjte,  

rygsprøjte, med hånden, granulat spredere eller  

via påsmøring. 

• Salg af ikke-professionelle sprøjtemidler.

• Hånd- og rygsprøjtecertifikat. 2 dags kursus.

• Sprøjtebevis. (Kursus til opnåelse af sprøjtebevis  

udbydes ikke længere. Det erstattes i løbet af efteråret 

2016 af et nyt kursus i hånd- og rygsprøjtecertifikat).

S3-autorisation (industrielle bejdsere uden S1)

• Brug af sprøjtemidler til bejdsning af udsæd,  

dvs. korn, frø, kartofler mv.

• Køb af alle typer af sprøjtemidler bortset fra  

meget giftige midler. 

 

• Autorisationen kan opnås på baggrund af 

individuelle personers dokumentation af erfaring  

og kompetencer på området. Ansøgning om  

autorisation sker via MAB, senest den 1. januar 2017 

med henblik på autorisation senest den 1. april 2017.
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 Værd at vide 
 • Er du sprøjtefører og har allerede den krævede uddannelse, skal du selv  
  bestille en autorisation i MAB. 

 • Har du ikke et sprøjtecertifikat, et sprøjtebevis eller et opfølgningskursus  
  (hvis din uddannelse er mere end fire år gammel), kan du ikke lovligt købe eller  
  anvende professionelle sprøjtemidler og du kan ikke få en autorisation i MAB. 

 • Med autorisationen følger et unikt autorisationsnummer, der er personligt.

 • Du skal pr. 1. oktober 2016 udfylde en tro-og-love erklæring, eller senest første gang  
  du herefter bruger eller køber sprøjtemidler, hvis du  ikke autoriserer dig i MAB.

 • Fra den 1. juli 2020 skal autorisationsnummeret  oplyses i forbindelse med ethvert  
  køb af professionelle sprøjtemidler – ellers kan du ikke købe. Dog kan forhandleren  
  i sit kundekartotek se af en virksomheds CVR nummer, om der er knyttet en  
  autoriseret person til virksomheden. Det kræver, at du har sørget for at koble dit  
  autorisationsnummer til virksomhedens CVR nummer.   

 • Forhandleren kan kontrollere din autorisation via mst.dk/mab-forhandler.

 • En autorisation er gyldig i  fire år fra datoen af den seneste gennemførte  
  uddannelse (sprøjtecertifikat mv.). 

 • Inden udløb af autorisationens gyldighedsperiode skal sprøjteførere tage et  
  opfølgningskursus for at kunne generhverve sin autorisation for endnu fire år.

 • Første autorisation inden den 1. juli 2020 er gebyrfri. Anden autorisation koster  
  184 kr. i gebyr. Gebyret betales med betalingskort ved bestilling af en autorisation  
  i MAB.

 • Benytter du også giftige gasningsmidler til gasning af muldvarpe og mosegrise,  
  skal du også have en G1-autorisation for at kunne købe og bruge disse midler.  
  Læs mere på mst.dk/mab-bruger.

Efter gennemført uddannelse skal man gøre  

følgende for at få en autorisation:

 • Autorisationer udstedes i MAB via digital  

  selvbetjening.

 • Man kan læse mere om autorisations-

  systemet, kravene om sprøjtecertifikat,  

  tro-og-lov erklæring, og komme direkte ind  

  på MAB via Miljøstyrelsens hjemmeside via:

  mst.dk/mab-forhandler og  

  mst.dk/mab-bruger

 • Når man skal autorisere sig, skal man bruge  

  sin personlige NemID for at logge ind på MAB.

  • Når man er logget ind på MAB, bliver man  

  guidet igennem systemet trin for trin frem  

  mod autorisation. Første autorisation er  

  gebyrfri. Næste autorisation er belagt med  

  et gebyr, som betales via betalingskort.

 • Købes sprøjtemidler på firma-konto, vil det  

  være en fordel, at man tilknytter sin autorisa- 

  tion til firmaets CVR nummer. Det kan man  

  gøre i MAB, når man har fået sin autorisation.  

  Skifter man job, skal man fjerne sin tilknytning  

  til CVR nummeret og tilknytte sig et nyt.

 • Autorisationen kan hentes direkte i autorisa- 

  tionssystemet, men den modtages også via  

  Digital Post. Autorisationen kan printes, men  

  det er ikke et krav, at man kan fremvise et  

  dokument i forbindelse med køb eller bestil- 

  ling af sprøjtemidler. Man skal kun kunne  

  oplyse sit autorisationsnummer.

Få din autorisation

Du kan læse meget 
mere om reglerne,  
og hvilke krav der 
stilles på  
mst.dk/mab-bruger

Du kan kontakte 
Miljøstyrelsen, hvis 
du har spørgsmål. 
Mail: mst@mst.dk
Telefon: 7254 4000

mst.dk/mab-bruger

http://www.mst.dk/mab-bruger
http://www.mst.dk/mab-forhandler
http://www.mst.dk/mab-bruger
http://www.mst.dk/mab-bruger
http://www.mst.dk/mab-bruger


Nye regler, der er trådt i kraft den 1. juli 2016 kræver, 

at man skal have sprøjtecertifikat/sprøjtebevis for  

at kunne bruge og købe sprøjtemidler og desuden, 

at man skal autorisere sig i Miljøstyrelsens IT-system 

kaldet MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem  

til brug af Bekæmpelsesmidler).

Man kan autorisere sig nu, men kan også vælge at 

vente til næste gang man er på opdateringskursus. 

Man skal senest være autoriseret den 1. juli 2020  

for at kunne købe sprøjtemidler efter den dato.  

Indtil man har autoriseret sig, skal man udfylde en 

tro-og-love erklæring på, at man opfylder uddan-

nelseskravet.
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