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Pesticider & Biocider 

Ref. SOLHA 

Den 18. maj 2020 

 

Til: Forhandlere af professionelle pesticider 

Brevet kan også læses på MST.dk   

   

  

 

Orientering til forhandlere af pesticider til professionelt brug  
 

 

Miljøstyrelsen skal bede modtager af dette brev sikre, at brevet distribueres til de 

relevante medarbejdere i virksomheden.  Relevante medarbejdere er særligt de, 

der har ansvaret for jeres IT-systemer vedr. bogføring/fakturering mv. og til alle, 

der forhandler pesticider godkendt til professionelle brugere i jeres virksomhed. 

 

Den 1. juli 2020 træder regler, der blev indført i 2016 vedr. krav om autorisation i forbindelse 

med brug og salg/køb af pesticider, i fuld kraft. Det drejer sig om regler vedr. Miljøstyrelsens 

autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler (MAB). 

 

Dette betyder, at: 

- Al salg af pesticider godkendt til professionelt brug kun må ske til personer, som har en 

gyldig autorisation og til virksomheder, der har en autoriseret medarbejder ansat 

- Alle virksomheder, der forhandler pesticider godkendt til professionel brug, skal have 

minimum en ansat, som har en S1-autorisation 

 

Med dette brev orienterer Miljøstyrelsen forhandlere af pesticider, der er godkendt til 

professionel anvendelse om reglerne. Det fremgår af brevet her, hvordan I, som forhandlere, kan 

leve op til reglerne, og hvad I kan forvente af jeres kunder, hvis de lever op til reglerne. 

 

Endvidere ønsker Miljøstyrelsen med denne henvendelse af invitere jer til et møde, hvor I får 

mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål. Læs nedenfor om det planlagte møde, som 

afholdes via Skype.  

 

Her finder du nogle typiske spørgsmål-svar, som er relevante for forhandlere. 

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/forhandlere-af-pesticider/ 

 

Her finder du nogle typiske spørgsmål-svar, som er relevante for brugere af pesticider. 

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/brugere-professionel-

brug/uddannelse-og-autorisation/ofte-stillede-spoergsmaal-brugere-af-sproejtemidler/ 

 

 

Hvilke autorisationer skal kunden være i besiddelse af? 

Når din virksomhed sælger pesticider godkendt til professionelt brug, skal I fra 1. juli 2020 ved 

hvert salg kontrollere, om kunden er autoriseret i MAB. Kunden skal være i besiddelse af enten 

en S1-, S2- eller S3-autorisation for at kunne købe pesticider godkendt til professionelle brugere. 

For at kunne købe gasningsmidler godkendt til brug for bekæmpelse af muldvarpe-/mosegrise, 

eller skadedyr i siloer mv. skal I kontrollere, at kunden har G1- eller G2-autorisationer. 
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Tabellen nedenfor angiver typer af autorisationer, som jeres kunder kan have, og hvilke typer af 

pesticider, I må forhandle til disse kunder. 

Autori-

sations-

type 

Uddannelse, der ligger  

til grund for autorisationen 

Hvilke rettigheder opnås med autorisationen, og hvilke 

pesticider må man købe med disse autorisationer 

S1 Sprøjtecertifikat og 

opfølgningskursus 

Køb, salg og anvendelse af alle plantebeskyttelsesmidler, 

bortset fra meget giftige bekæmpelsesmidler (gasnings-

midler), og udbringning med alle almindelige 

udbringningsmetoder 

S2 Hånd- og rygsprøjtecertifikat Køb af alle typer af plantebeskyttelsesmidler bortset fra 

meget giftige bekæmpelsesmidler (gasningsmidler). 

Udbringning af alle plantebeskyttelsesmidler med hånd- 

og rygsprøjte, med hånden, granulat-spredere og via 

påsmøring.  

Salg af ikke-professionelle plantebeskyttelsesmidler  

S3 Endnu ingen uddannelse. 

Anerkendelse af kompetencer 

til håndtering af bejdsning af 

korn, frø og kartofler (til de 

personer, der ikke allerede har 

en S1 autorisation).  

Køb af alle typer af plantebeskyttelsesmidler bortset fra 

meget giftige bekæmpelsesmidler (gasningsmidler). 

Men, man må med denne autorisation kun anvende 

plantebeskyttelsesmidler, der benyttes til bejdsning af 

udsæd, dvs. korn, frø, kartofler mv.  

G1 Muldvarpe-/mosegrise 

gasningscertifikat 

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. 

G2 Gasningsbeviser.  

Uddannelse udbydes i Sverige 

og Tyskland. 

Køb, salg og anvendelse af gasningsmidler, der er 

godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn, frø og 

lignende. 

 

 

En kunde kan være autoriseret ved, at ejeren af en virksomhed selv har den krævede uddannelse 

og en autorisation i MAB. Kunden kan også være autoriseret ved, at en medarbejder i dennes 

virksomhed har en autorisation og har knyttet sin autorisation til virksomhedens CVR-nummer. 

På den måde vil I, som forhandlere, kunne kontrollere, om der er knyttet mindst én relevant 

autoriseret medarbejder til den enkelte kundes CVR-nummer.  

 

 

Hvordan skal forhandlere, der sælger pesticider godkendt til professionelle, 

kontrollere, om kunden er autoriseret i MAB fra 1. juli 2020? 

 

Dette kan gøres på følgende to måder: 

 

1. For kunder der er registreret i forhandlerens IT-kundesystem med CVR-nummer. 

 

Mange kunder, der køber professionelle pesticider, vil formodentlig have en firmakonto hos 

deres forhandler og vil dermed være identificeret i forhandlerens IT-system via et CVR-nummer. 

 

Miljøstyrelsen anbefaler, at alle personer, der bliver autoriseret til at købe professionelle 

pesticider i MAB, tilknytter deres autorisation til deres virksomheds/arbejdsgivers CVR-

nummer. Hvis de har gjort det, vil I nemt kunne kontrollere via en web-service beskrevet 

herunder, om der til firmakontoen/CVR-nummeret er tilknyttet minimum én autoriseret person. 
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Hvis det er tilfældet, kan kunden/virksomheden købe pesticider godkendt til professionelt brug. 

Som dokumentation for denne kontrol, skal kundens CVR-nummer fremgå af fakturaen  

 

Det er ikke afgørende, hvem i virksomheden, der afgiver bestillingen eller eventuelt modtager 

pesticiderne ved den fysiske levering. Ejeren af fx en jordbrugsvirksomhed kan altså bestille 

pesticider i jeres salgsvirksomhed, hvis der er ansat minimum én medarbejder i 

jordbrugsvirksomheden, der har en gyldig og relevant autorisation i MAB. Det er acceptabelt, at I 

leverer pesticider og gennemfører salget nogle få dage efter, I har modtaget bestillingen, og 

dermed få dage efter, I har kontrolleret virksomhedens autorisation i MAB. 

 

Kontrol af CVR-nummer via webservice  

Miljøstyrelsen ønsker, at det skal være nemt for forhandlere af professionelle pesticider at 

kontrollere, om kunden er autoriseret til at købe pesticider. Derfor har vi etableret en 

webservice, hvor jeres kunde-/salgssystemer automatisk vil kunne kontrollere, om jeres kunder 

har tilknyttet autoriserede medarbejdere til deres CVR-nummer, og dermed lovligt kan købe 

pesticider godkendt til professionelle hos jeres virksomhed. 

 

Forhandleren sender en forespørgsel til webservicen for hvert CVR-nummer. Webservicen svarer 

med en liste over hvilke autorisationer, der er tilknyttet CVR-nummeret og om gyldigheden er 

udløbet eller ej. Forhandleren har dermed mulighed for at sikre, at der findes en gyldig G1- eller 

G2-autorisation, hvis der sælges gasningsmidler eller S1-, S2- eller S3- autorisation, hvis der 

sælges pesticider til professionel anvendelse. Forhandleren kan med fordel sætte sit IT-system 

op til at spørge på alle CVR-numre i sit kundekartoteket én gang i døgnet for at ajourføre 

systemet. 

 

Der kan findes teknisk information om web-servicen på siden her:  

https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/forhandlere-af-

pesticider/sproejtemidler-til-professionel-brug/ 

Spørgsmål om webservicen kan rettes til mailadressen: pesticider@mst.dk. 

 

 

2. For kunder der ikke er registreret i forhandlerens kundesystem (ingen kendte CVR-

numre.) 

I har formodentlig også kunder, der køber pesticider hos jer en enkelt gang eller to, og som ikke 

har firmakonto hos jer, og hvor I ikke kender kundens eventuelle CVR-nummer. Her skal I 

kontrollere, om den pågældende person er autoriseret. Det gøres ved at anmode kunden om at 

oplyse navn og autorisationsnummer. Dette nummer og navn skal I kontrollere ved hvert køb. 

Hvis nummeret er gyldigt, og navnet på kunden stemmer overens med navnet anført i MAB, kan 

I sælge pesticider til professionelt brug til denne kunde. Der er ikke krav om, at kunden er 

indehaver af en virksomhed for at købe pesticider til professionel brug, så længe kunden har en 

relevant autorisation. 

 

Kontrollen sker ved at gå ind på følgende website: www.mst.dk/mab-forhandler  

Øverst på denne side kan man indtaste autorisationsnummeret og se, hvorvidt kunden har en 

gyldig autorisation. På denne side kan man også kontrollere, om der er autorisationer tilknyttet 

et CVR-nummer. 

 

Det er jeres pligt som forhandler, at kundens autorisationsnummer skrives på fakturaen.  
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Hvor længe er autorisationen gyldig? 

Kundens autorisationer vil være gyldige, indtil uddannelsescertifikatet udløber.  

Man kan desuden blive frakendt sin autorisation. Hvis en bruger af pesticider til professionelt 

brug groft eller gentagne gange overtræder reglerne for brug af pesticider, kan brugeren via en 

dom miste sin autorisation i en nærmere fastsat periode. Da vil autorisationen ikke længere være 

synlig i MAB, og I skal som forhandlere sikre, at kunden ikke længere kan købe pesticider til 

professionelt brug. Det sikrer I ved, at I for hvert salg af pesticider kontrollerer, at kunden har 

gyldig autorisation. I en sådan situation må kunden enten ansætte en medarbejder, der er 

autoriseret, eller anmode en maskinstation om at købe og udbringe pesticiderne på sin bedrift. 

 

 

Invitation til møde med Miljøstyrelsen  

 

Hvis din virksomhed ønsker at få flere oplysninger om processen med at benytte ovenstående 

webservice for at kontrollere jeres kunders autorisation i MAB, for dermed at kontrollere alle 

jeres kunders CVR-numre på daglig basis, eller hvis I har andre spørgsmål til 

autorisationsreglerne, er I velkomne til at deltage i et af følgende video-møder, som 

Miljøstyrelsen hermed inviterer til. 

 

Vi afholder møderne via Skype på følgende tidspunkter: 

Onsdag den 27. maj kl. 10-11.30  

Fredag den 29. maj kl 11-12 

Onsdag den 3. juni kl. 14-15 

 

Vi skal bede jer tilmelde jer mødet ved senest dagen før at sende en mail til: pesticider@mst.dk 

hvor I anfører følgende i mailens emnefelt: ”Tilmelding til MAB-møde for forhandlere”. I mailen 

bedes I angive, hvilket af møderne, som I ønsker at deltage i, antal deltagere fra jeres 

virksomhed, deres navne og deres e-mail-adresser. Herefter fremsender vi en Outlook-invitation 

med link til skype-mødet til alle deltagerne. I bør kunne deltage i skype-mødet via det 

fremsendte link som gæst uden at skulle installere Skype.  

 

Henvendelser om ovenstående skal rettes til mailadressen: pesticider@mst.dk.  

For yderligere oplysninger, henvises til hjemmesiden: www.mst.dk/mab-forhandler 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sofie Hansen 

Pesticider & Biocider 

Miljøstyrelsen  


