
 

 

  

 

Bilag 1 til Vejledning til autorisationsbekendtgørelsen 

 
MAB-autorisationer  

Oversigt over de forskellige autorisationstyper, gebyr, rettigheder autorisationerne giver indehaveren og de uddannelseskrav der ligger til grund. 

 

Au-

tori-

sation 

Gebyr Autorisationen giver følgende rettigheder Giver samme ret-

tigheder som en 

anden autorisation 

Uddannelsesbe-

tegnelse, der lig-

ger til grund for 

autorisationen 

Uddannelsens 

varighed 

Opfølgningskursus 

varighed 

Gyldighedsperi-

ode for kursus 

og certifikat 

Prøve 

S1 340 kr. Køb, salg og anvendelse af alle plantebe-

skyttelsesmidler, bortset fra meget giftige 

bekæmpelsesmidler, og udbringning med 

alle almindelige udbringnings-metoder 

Med en S1-autori-

sation opnås også 

samtidig rettighe-

der som ved en 

S2-, S3- og F1-au-

torisation 

Sprøjtecertifikat 

 

74 timer,  

10 dage 

7,4 timer 4 år Prøven består af 2 del-

prøver (heraf en al-

men og en  

Branchespecifik 

prøve). Ingen prøve i 

opfølgningskurset 

S2 340 kr. Udbringning af alle plantebeskyttelses-

midler med hånd og rygsprøjte, med 

hånden, granulat-spredere og via påsmø-

ring.  

Køb af alle typer af plantebeskyttelses-

midler bortset fra meget giftige bekæm-

pelsesmidler 

Salg af ikke-professionelle plantebeskyt-

telsesmidler 

Med en S2-autori-

sation opnås 

samme rettigheder 

som ved en F1-au-

torisation 

Hånd- og 

rygsprøjtecertifi-

kat 

14,8 timer,  

2 dage 

Min. 4 timer 

 

4 år Prøve.  

Ingen prøve i opfølg-

ningskurset. 

S3 340 kr. Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 

der benyttes til bejdsning af udsæd, dvs. 

korn, frø, kartofler mv. og køb af alle ty-

per af plantebeskyttelsesmidler bortset 

fra meget giftige bekæmpelsesmidler. 

 Bejdsemiddel-

certifikat 

E-læringskur-

sus, svarende til 

3,7 timers un-

dervisning 

En løbende opdate-

ret version af E-læ-

ringskurset gennem-

føres igen efter 4 år. 

 4 år Nej 
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G1 425 kr. Køb, salg og anvendelse af gasningsmid-

ler, der er godkendt til at bekæmpe mo-

segrise og muldvarpe. 

Salg af gasningsmidler til bekæmpelse af 

skadedyr i lagre af korn, frø og lignende.  

 Muldvarpe-/mo-

segrise gas-

ningscertifikat 

6 timer Der gennemføres en 

digital test i forbin-

delse med gener-

hvervelse af autori-

sation i MAB. 

5 år Prøve ved grundkur-

sus.  

G2 425 kr. Køb, salg og anvendelse af gasningsmid-

ler, der er godkendt til at bekæmpe ska-

dedyr i lagre af korn, frø og lignende. 

 Gasningsbevis Udbydes ikke i 

DK. Kursus på 4 

dage udbydes i 

Sverige og et 

kursus på 5 dage 

udbydes i Tysk-

land. Disse kur-

ser er anerkendt 

af Miljøstyrelsen 

Der findes ingen op-

følgningskurser. Det 

fulde kursus skal 

gennemføres hvert 

5. år 

5 år Prøve 

 

F1 340 kr. Virksomheder, der har ansat personale 

med F1-autorisation må forhandle plan-

tebeskyttelsesmidler til ikke-professionel 

anvendelse  

 Forhandlercerti-

fikat  

: E-læringskur-

sus svarende til 

3,7 timers un-

dervisning 

En løbende opdate-

ret version af E-læ-

ringskurset gennem-

føres igen efter 4 år. 

4 år Nej 

 


