
Vejledning  
Fornyelse G1-autorisation via digital 

prøve i MAB

Hvis du ønsker mulighed for mere information om fornyelse af G1-autorisation via digital prøve i MAB
• gå til http://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/uddannelse-og-autorisation/brugere-af-gasningsmidler/
g1-autorisation/g1-digital-proeve/ (du kan åbne link i ny fane/vindue eller gemme vejledningen på din PC)

Start på side 2 i vejledningen 

Hvis du ønsker at gå direkte til autorisationssystemet MAB 

• gå til https://mab.mst.dk (du kan åbne link i ny fane/vindue eller gemme vejledningen på din PC)

Start på side 4 i vejledningen
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Under ”brugere af gasningsmidler” kan du finde informationer om krav til uddannelse, autorisation mv. 

Tryk på ”Kom i gang – få din autorisation” for at få din G1-autorisation.  
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Klik på ”Gå til autorisationssystemet for bekæmpelsesmidler”. 
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Log ind i MAB med dit personlige NEM-ID 
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Her kan du se dine igangværende ansøgninger og gyldige autorisationer. 

Tryk på ”Få en autorisation” for at få din G1-autorisation.  
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Acceptér vilkår 

1. Sæt et flueben for at acceptere vilkårene for brug af autorisations-systemet.

2. Gå derefter til ”Næste”.

06 



For at bestille fornyelse G1-autorisationen:

1. Klik på den grå flise ”G1 – Gasning af muldvarpe og mosegrise”
2. Se næste side i vejledningen.

Flisen ”G1 – Gasning af muldvarpe  og mosegrise” vil være grå med et "play" ikon, hvis du har en gyldig autorisation.

Hvis firkanten ”G1 – Gasning af muldvarpe og mosegrise” er rød: Se information øverst på siden ud for den røde lille 
firkant: 

Det er gratis at tage den digitale prøve som skal genneføres og bestås for at få fornyet sin G1-autorisation. Autorisationen 
koster det 230 kr., hvilket vil fremgå således: 
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1. Du har nu klikket på den grå flise for autorisationen: G1 – Gasning af muldvarpe og mosegrise”. I vindue ses information om 
den digitale online prøve i MAB. Hvis du vil forny din G1-autorisation, skal du først gennemføre og bestå en digital online prøve i 
MAB. Klik på ”Start prøve” for at påbegynde prøven. Det er ikke muligt at sætte prøven på pause, eller afbryde prøven for 
derefter at genoptage den. Prøven skal med andre ord gennemføres så snart du har trykket på ”start”.

2. Til de enkelte spørgsmål kan der være en til flere svarmuligheder, som alle skal besvares med et enten ja (rigtigt) eller nej
(forkert). Når alle svar er afgivet klikkes der på knappen "næste" for at komme videre til næste spørgsmål

3. Når prøven er gennemført eller tiden er udløbet kommer der en opsummering af prøveresultatet. Klik på knappen "Luk" for 
at komme videre til enten bestilling af autorisation (bestået - side 9 (næste side)) eller til evt. at prøve at tage prøven igen (ikke 
bestået - side 7 (forrige side)). 

3. Se næste side i vejledningen. 
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Når G1-autorisationen er føjet til kurven, vil kurven være markeret med en pil nedad. 
Den vil også fremgå under ”Autorisationer” i venstre side.   

Gå til ”Næste”. 
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1. Sæt et flueben for at bekræfte oplysninger
og for at acceptere vilkårene.

2. Gå derefter til ”Næste”.
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Du vil modtage denne kvittering, når du har fået din G1-autorisation. 

Din G1-autorisation bliver sendt til dig som Digital Post. Du kan også finde den under fanen ”Autorisationer”. 
Se næste side i vejledningen for mere information. 

Når udløb af autorisationen nærmer sig, får du besked via Digital Post. Beskeder kan også findes under fanen ”Dokumenter” 



Find din G1-autorisation 
og dit Autorisations-nr i MAB 

1. Gå ind under fanen ”Autorisationer” for at finde din G1-autorisation.
Autorisationen kan downloades ved trykke på ikonet under ”Bevis”. 

Det er dette ”Autorisations-nr.” der skal vises til forhandlerne  ved køb af gasningsmidler fra 1. april 2017. 
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Når du har en G1-autorisation: 
Sådan ser det ud i MAB 
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Når du har en G1-autorisation vil det fremgå således (du kan klikke på flisen for mere information om din autorisation): 
• Der er et kryds over indkøbskurven og flisen er grøn
• Der vises en hat nederst til venstre, der viser, at du pt. har en gyldig autorisation.

Gebyret, der fremgår nederst til højre, er den pris, der skal betales, næste gang autorisationen skal fornyes. 




