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Sælger du gasnings- 
midler, kræver det  
uddannelse, autorisation 
og kontrol af kunden
– frist for uddannelse og autorisation er den 1. april 2017
 

NYT
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Denne pjece er relevant for dig, der sælger midler 

til gasning af muldvarpe/mosegrise eller skadedyr 

i fx kornsiloer. Jeres kunder, der køber de meget 

giftige gasningsmidler, har allerede en uddannelse 

i gasning og har et bevis udstedt af Miljøstyrelsen, 

som de hidtil har skullet fremvise i jeres virksomhed 

for at kunne købe gasningsmidlerne. 

Miljøstyrelsen har nu udviklet et IT-system, kaldet 

MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug 

af Bekæmpelsesmidler), som alle, der køber og bru-

ger gasningsmidlerne, skal optages i. Det vil lette 

jeres fremtidige proces i forbindelse med kontrol af 

kunden, når I fremadrettet sælger gasningsmidlerne. 

Endvidere skal virksomheder, der sælger meget 

giftige gasningsmidler, have mindst én medarbejder 

med en G1- eller G2-autorisation.

Hvilke oplysninger findes i MAB?

MAB indeholder oplysninger om alle personer,  

der i tidens løb har bestået et kursus i gasning af 

muldvarpe og mosegrise og dem, som har fået  

Miljøstyrelsens dispensation til gasning af skadedyr 

En G1- eller en G2-autorisation – det er et krav
Har ingen medarbejder i din salgsvirksomhed bestået et kursus i gasning af  

muldvarpe og mosegrise eller gasning af skadedyr i lagre af korn, frø mv,  

skal I sørge for at kunne leve op til kravet senest den 1. april 2017.   

Her kan du se, hvilke uddannelseskrav der gælder for at få en autorisation.

i lagre af korn, frø mv. på baggrund af en uddannelse 

i gasning gennemført i Sverige eller Tyskland. 

Selv om Miljøstyrelsen allerede har disse oplysninger, 

skal kunderne alligevel autorisere sig i systemet og 

derved bekræfte, at de fortsat aktivt benytter gas  

til skadedyrsbekæmpelse.

Frist for salg og uddannelse

Fra den 1. april 2017 skal din virksomhed:

 • Ved hvert salg via MAB eller på Miljøstyrel- 

  sens hjemmeside kontrollere, at kunden har  

  en G1- eller en G2-autorisation.

 • Sørge for at I har mindst en salgsmedarbejder  

  med en G1- eller en G2-autorisation.

Læs mere om disse uddannelser og om autorisa-

tioner på mst.dk/mab-forhandler

Det er også her, du kan kontrollere, om dine kunder  

er autoriseret, så snart MAB er åbnet.

Miljøstyrelsens Autorisationssystem 
til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) 

Autorisationen og rettigheder 
Uddannelse, beviser og kompetencer, 

der giver adgang til autorisation

G1-autorisation (muldvarpe og mosegrise)

• Køb, salg og brug af meget giftige gasningsmidler, der 

er godkendt til at bekæmpe mosegrise og muldvarpe.

• Salg af meget giftige gasningsmidler til bekæmpelse 

af skadedyr i lagre af korn, frø og lignende. 

• Muldvarpe- og mosegrise bevis. Dette er også kendt 

som et MX bevis.

G2-autorisation (silogassere)

• Køb, salg og brug af meget giftige gasningsmidler, der  

er godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn,  

frø og lignende.

• Gasningsbeviser fra uddannelser gennemført i 

Sverige eller Tyskland og som er suppleret med et 

brev med dispensation eller autorisation udstedt af 

Miljøstyrelsen.

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


mst.dk/
mab-forhandler 
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 Værd at vide
 • Ved salg af meget giftige gasningsmidler skal du fra den 1. april 2017 kontrollere,  
  at køber har et personligt autorisationsnummer.

 • Du kan som forhandler kontrollere, om kunden er autoriseret til at købe gasnings- 

  midler via mst.dk/mab-forhandler. 

 • Hvis ikke mindst én medarbejder i din forhandlervirksomhed har en G1- eller  
  en G2-autorisation, skal uddannelseskravene først opfyldes for, at personen  
  efterfølgende selv kan ansøge om en autorisation via MAB. 

 • Der kan vælges mellem to uddannelser. Et dags-kursus i gasning af mosegrise og  
  muldvarpe, som udbydes flere steder i Danmark (læs mere på mst.dk/mab-bruger)  
  eller et kursus af 4-5 dages varighed i gasning af skadedyr i fx korn- og andre frølagre,  
  som ikke udbydes i Danmark. Miljøstyrelsen har godkendt to kurser – et, der udbydes  
  i Sverige og et, der udbydes i Tyskland.

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

 • En G1- eller G2-autorisation vil gælde i fem år fra du har taget uddannelsen, hvorefter  
  den skal fornys. Se på Miljøstyrelsens hjemmeside for at få flere oplysninger om  
  særlige overgangsregler for uddannelser taget for flere år siden. Der er endnu  
  ikke fastlagt en procedure for, hvordan man generhverver sin G1-autorisation.

 • Efter den 1. april 2017 er autorisationer belagt med et gebyr på 230. kr.  
  Gebyret betales med betalingskort ved ansøgning om en autorisation i MAB.

Efter endt uddannelse kan din medarbejder få en 

autorisation ved at gøre følgende:

 

 • Autorisationer udstedes i MAB via digital  

  selvbetjening. Man kan læse mere om  

  autorisationssystemet 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 betaling, hvor man skal bruge betalings- 

  kort, og efterfølgende udstedelse af  

  autorisationen. G1- og G2-autorisationer  

  udstedt inden den 1. april 2017 er gratis.

 • Autorisationen kan hentes direkte i autorisa- 

  tionssystemet, men modtages også med  

  Digital Post. Autorisationen kan printes. 

Krav til opbevaring og registrering af salg  

 • Du skal som forhandler af meget giftige  

  gasningsmidler føre nøje register over alt  

  køb og salg. Det betyder bl.a., at du senest  

  fra den 1. april 2017 skal anføre, hvilket  

  autorisationsnummer, der er knyttet til de  

  enkelte salg.

 • Du skal på fakturaen anføre kundens  

  autorisationsnummer.

 • Din virksomhed skal opbevare de giftige  

  og meget giftige midler i særligt aflåst  

  skab eller rum. De må gerne opbevares  

  sammen med andre giftige og meget  

  giftige midler.

Få autorisationen

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

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

http://www.mst.dk/mab-forhandler
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Fra den 1. april 2017 medfører nye regler, at salg 

af midler til gasning af skadedyr og muldvarpe 

kræver, at kunden er autoriseret i Miljøstyrelsens 

nye Autorisationssystem til brug af bekæmpelse-

smidler (MAB). Endvidere skal alle forhandlere 

have medarbejdere, der er autoriseret.
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