18. oktober 2021
Miljøstyrelsens vejledning til virksomheder, der er
forhandlere mv. af pesticider godkendt til professionel
anvendelse, om registreringsordningen i MAB
Miljøstyrelsen har oprettet et register over forhandlere af pesticider
(plantebeskyttelsesmidler) i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af
Bekæmpelsesmidler (MAB). Alle virksomheder, der i Danmark producerer,
importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler, ompakker eller oplagrer
pesticider, der er godkendt til professionel anvendelse, er pligtige til at lade sig
registrere i dette system via en selvbetjeningsløsning i it-systemet MAB. Det
tilgås ved hjælp af NemID for Erhverv. Fristen for at lade sig registrere er den
1. januar 2022, og man skal herefter lade sig genregistrere én gang årligt.
Nærværende vejledning indeholder en række spørgsmål-svar om registreringsordningen,
reglerne i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, en tabel med beskrivelse af de 9 kategorier af
virksomheder der udgør led i kæden af salg/markedsføring af pesticider godkendt til
professionel anvendelse og til slut indgår en vejledning i, hvordan man lader sig registrere i ITsystemet MAB.
Hvorfor skal virksomheder lade sig registrere i MAB?
Miljøstyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med alle led i distributionskæden af forhandlere af
pesticider. For at have et komplet kendskab til alle relevante virksomheder, der indgår som led
i kæden af forhandlere, er der nu indført et krav om, at de relevante virksomheder skal lade sig
registrere i MAB. Med registreringsordningen vil Miljøstyrelsen dermed kunne føre et løbende
opdateret elektronisk register over alle led i kæden.
Herudover vil registreringen omfatte oplysninger om, hvorvidt virksomheden har pesticider
fysisk på lager, som giver mulighed for at målrette tilsynet med oplag.
Endelig vil en registrering i MAB give alle led i distributionskæden mulighed for at afgive
kontaktoplysninger på personer, som vil få mulighed for at modtage information og vejledning
om reglerne på området og dermed løbende holde sig ajour med reglerne.
Hvilke typer virksomheder skal lade sig registrere i MAB?
Ordningen gælder alle virksomheder, der i Danmark producerer, importerer, eksporterer,
distribuerer, forhandler, ompakker og oplagrer pesticider, der er godkendt til professionel
anvendelse. Se nærmere i tabellen nedenfor. Alle virksomhedens relevante P-numre
(produktionsenheder) under virksomhedens CVR-nummer skal lade sig registrere, såfremt de
har aktiviteter vedr. pesticider.
Kravet om at lade sig registrere i MAB gælder også for virksomheder, der forhandler giftige
eller meget giftige pesticider, på trods af, at disse virksomheder også er forpligtet til via MAB
at erhverve en tilladelse til at forhandle disse midler. Sådanne virksomheder skal dermed både
erhverve en tilladelse til salg af giftige og/eller meget giftige pesticider via MAB og lade sig
registrere i MAB via registreringsordningen.
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For alle led i distributionskæden gælder det, at såfremt der kun er tale om pesticider til ikkeprofessionelle, så skal de ikke lade sig registrere i MAB.
Skal virksomheder, der alene forhandler, importerer, oplagrer pesticider
godkendt til ikke-professionelle brugere registreres i MAB
Nej. Det skal de ikke. Kravet om registrering af forhandlere, importører mv. gælder kun for
virksomheder, der sælger/lagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse.
Skal virksomheder der bejdser udsæd og sælger dette registreres i MAB?
Nej. Det skal de ikke. De er brugere af pesticider, idet de foretager bejdsningen af korn/frø og
de er ikke forhandlere af pesticider, med mindre virksomheden i tillæg sælger pesticid
produkter godkendt til professionel anvendelse.
Hvornår skal virksomheder lade sig registrere i MAB?
Registrering skal ske første gang inden 1. januar 2022. Herefter skal virksomheder igen lade
sig registrere forud for hvert efterfølgende kalenderår senest 1. januar.
Hvor ofte skal virksomheder lade sig registrere i MAB?
Virksomhederne er pligtige til at lade sig registrere i MAB årligt. Efter første registrering vil
der med de efterfølgende årlige registreringer være tale om genregistreringer, hvor
virksomheden bekræfter eller retter allerede indtastede oplysninger og betaler det årlige gebyr
for registreringen.
Efter første registrering vil der hvert år den 1. december blive udsendt en påmindelse om
genregistrering til de registrerede virksomhedens CVR-nummer via Digital Post.
Hvad gør man, hvis der sker ændringer i virksomheden i løbet af året?
Alle virksomheder og de relevante produktionsenheder, der på noget tidspunkt i løbet af et
kalenderår varetager en eller flere af de anførte typer af aktiviteter (kategorier) vedrørende
pesticider, skal være registreret i MAB.
Det er muligt for virksomheden at ændre sin registrering løbende, så den svarer til de faktiske
forhold. Hvis en virksomhed udvider med en ny afdeling/P-nummer (produktionsenhed) i
løbet af året, hvorfra der sker import/distribution/forhandling mv. af pesticider, så er
virksomheden pligtig til at opdatere sin registrering i MAB for den pågældende P-nummer,
inden denne aktivitet påbegyndes. Tilsvarende bør virksomheden slette registrering af Pnumre i MAB, såfremt aktiviteter vedrørende pesticider ophører i perioden.
Hvad giver en registrering i MAB virksomheden ret til?
Fra 1. januar 2022 må virksomheder kun producere, eksportere, importere, distribuere eller
forhandle pesticider, såfremt virksomheden og de relevante P-numre er registreret i MAB. For
hver af virksomhedens P-numre skal der foretages en registrering med alle de typer af
aktiviteter (kategorier af aktiviteter), som de enkelte P-numre varetager. Der kan for hvert Pnummer der være tale om flere forskellige kategorier af aktiviteter, fx både import,
distribution og forhandling. En af disse aktiviteter skal anføres som den primære kategori.
Skal man betale gebyr for at lade sig registrere i MAB?
Ja, registrering er omfattet af et gebyr, som skal betales årligt ved hver registrering for hver af
virksomhedens P-numre. Det dækker Miljøstyrelsens udgifter forbundet med driften af IT-
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systemet MAB. Gebyrsatsen er i 2021 på 85 kr. og reguleres årligt per 1. januar på grundlag af
det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra
Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Gebyret betales i forbindelse med registrering ved brug af virksomhedens betalingskort. Der
fremsendes herefter en kvittering efter betaling. Miljøstyrelsen kan ikke fremsende faktura for
dette gebyr.
Hvilke oplysninger skal registreres i MAB?
Når en virksomhed lader sig registrere i MAB, skal denne for hver relevant produktionsenhed
anføre de forskellige typer af aktiviteter (kategorier af aktiviteter), som produktionsenheden
varetager. Se tabel på side 5. En virksomhed skal dog vælge én aktivitet/kategori som deres
primære kategori fx ”Distributør”, hvis virksomheden sælger pesticider til slutbrugere.
Hvordan skal man registrere en virksomhed i MAB?
Virksomheden skal logge ind i MAB vha. NemID for Erhverv. Hermed bliver virksomhedens
CVR-nummer registreret i MAB sammen med virksomhedens adresse. Virksomheden skal for
hvert relevant P-nummer (produktionsenhed) oplyse, hvilke forhandlerkategorier
(eksport/import/produktion/forhandling/distribution mv.) der varetages i enheden. Det skal i
tillæg oplyses, hvorvidt der er pesticider på lager i den relevante enhed.
Har virksomheden en række produktionsenheder, der ikke varetager nogle af de aktiviteter,
som er beskrevet i tabellen, skal sådanne produktionsenheder ikke registreres i MAB. Det kan
være grovvarevirksomheder, der alene sælger gødninger, foderstoffer og lign., men som ikke
sælger eller oplagrer pesticider. Det kan være en hjælp for virksomheden, hvis man i MAB ud
for hver af disse produktionsenheder anfører ”ikke relevant”.
Er det kun danske virksomheder, der skal registres i MAB?
Ja, det er kun danske virksomheder, der har et CVR-nummer, der skal lade sig registrere i
MAB. Importørerne i Danmark skal registreres selvom godkendelsesindehaveren er
udenlandsk.
Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke lader sig registrere i MAB?
Hvis en virksomhed undlader at give oplysninger til registreret i MAB eller undlader at
bekræfte rigtigheden af oplysningerne i registeret om navn, adresse, type af virksomhed og
oplysning om, hvorvidt virksomheden har plantebeskyttelsesmidler på lager, jf. § 42, stk. 2, i
bekendtgørelse nr. 1278 af 9. juni 2021 om bekæmpelsesmidler kan overtrædelsen straffes
med bøde, jf. § 66, stk. 1, nr. 32.
Det er muligt at oplyse virksomhedens kontaktoplysninger i MAB
Virksomheder, der lader sig registrere i MAB, har mulighed for at oplyse e-mailadresser på de
personer i virksomheden, som ønsker at modtage Miljøstyrelsens nyhedsbrev. Disse
nyhedsbreve vil give virksomhederne bedre betingelser for at holde sig ajour med reglerne,
modtage invitationer til møder med Miljøstyrelsen om reglerne på området mv. De udsendes
ikke med fast interval, men når det skønnes relevant.
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Reglerne:
Bekendtgørelse nr. 1278 af 6. juni 2021 om
bekæmpelsesmidler (Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)
§ 42. Miljøstyrelsen opretter og fører Miljøstyrelsens register over forhandlere af
plantebeskyttelsesmidler m.v., der indeholder oplysninger om producenter,
leverandører, importører, eksportører, forhandlere, lagerholdere og distributører af
plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse.
Stk. 2. Producenter, leverandører, importører, eksportører, forhandlere, lagerholdere
og distributører af plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse skal afgive
oplysninger til registeret om navn, adresse, type af virksomhed og oplysning om,
hvorvidt virksomheden har plantebeskyttelsesmidler på lager. Virksomheden skal
afgive oplysninger om sit CVR-nummer. Hvis virksomheden har aktiviteter på flere
adresser, skal virksomheden også oplyse om ovenstående oplysninger for hvert Pnummer for den underliggende produktionsenhed, uanset om plantebeskyttelsesmidler
opbevares fysisk i de enkelte P-numre.
Stk. 3. Oplysninger efter stk. 2 skal afgives via en digital selvbetjeningsløsning i
Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler, MAB ved brug
af elektronisk ID.
Stk. 4. Når oplysninger afgives til registeret efter stk. 2 udløser det et
registreringsbevis, som gælder for indeværende kalenderår. Oplysninger kan løbende
afgives til registeret. Den pågældende virksomhed skal herefter forny, dvs. om
nødvendigt rette og bekræfte rigtigheden af allerede indtastede oplysninger senest 1.
januar hvert år inden et nyt kalenderårs begyndelse.
Stk. 5. Producenter, leverandører, importører, eksportører, forhandlere, lagerholdere
og distributører af plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse kan ansøge
Miljøstyrelsen om fritagelse for at anvende den beskrevne digitale
selvbetjeningsløsning, jf. stk. 3, begrundet i særlige forhold, der gør, at den digitale
selvbetjeningsløsning ikke kan anvendes. Ved fritagelse fastsætter Miljøstyrelsen,
hvordan registrering kan ske på anden vis, og hvilke krav der i øvrigt gælder i den
forbindelse.
Stk. 6. Registreringsbevis, jf. stk. 4, og andre dokumenter, som hidrører fra
administrationen af registeret efter stk. 1, kan udstedes alene med angivelse af
Miljøstyrelsen som afsender uden anden underskrift.
§ 49. Den, der afgiver oplysninger til registeret efter § 42, skal for hvert CVRnummer, eller hvis relevant for hvert P-nummer, til dækning af Miljøstyrelsens
udgifter til administration af de af virksomhederne afgivne oplysninger i ITautorisationssystemet MAB, betale et gebyr.
Stk. 2. Gebyret efter stk. 1 er på 85 kr. for hver årlig afgivelse af oplysninger til
registeret eller bekræftelse af rigtigheden af oplysningerne i registeret efter § 42.
Stk. 3. Betaling af gebyr sker via en digital selvbetjeningsløsning i Miljøstyrelsens
Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler, MAB ved brug af elektronisk ID
i forbindelse med, at oplysninger afgives eller bekræftes.
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Stk. 4. Den, der betaler gebyr, kan ansøge Miljøstyrelsen om fritagelse for at
anvende den beskrevne digitale selvbetjeningsløsning, jf. stk. 3, begrundet i særlige
forhold, der gør, at den digitale selvbetjeningsløsning ikke kan anvendes. Ved
fritagelse fastsætter Miljøstyrelsen, hvordan betaling af gebyr kan ske på anden vis, og
hvilke krav der i øvrigt gælder i den forbindelse.
§ 66. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde
den, der: …
32) Undlader at afgive oplysninger til registeret eller bekræfte rigtigheden af
oplysningerne i registeret om navn, adresse, type af virksomhed og oplysning om,
hvorvidt virksomheden har plantebeskyttelsesmidler på lager samt afgive oplysninger
om sit CVR-nummer og hvor det er aktuelt P-numre i virksomheden, jf. § 42, stk. 2.
§ 70. Afgivelse af oplysninger til Miljøstyrelsens register over forhandlere af
plantebeskyttelsesmidler m.v. efter § 42 skal ske første gang inden 1. januar 2022.
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Tabel med kategorier af virksomheder der i Danmark udgør led i kæden af salg/markedsføring af
pesticider godkendt til professionel anvendelse
Bekendtgørelsens Kategori MAB og vejledning
§ 42, stk. 1
Producent
Producent

Beskrivelse

Eksportør

Eksportør

En virksomhed, der eksporterer pesticider.

Importør

Importør

Leverandør

Distributør

En virksomhed, der importerer pesticider til Danmark eller er godkendelsesindehaver af
pesticider, der er godkendt i Danmark.
En virksomhed, der har fysiske varebeholdninger af pesticider fra forskellige producenter og
importører, der vil blive solgt til forskellige forhandlere.

Forhandler

Forhandler

En virksomhed, der markedsfører (sælger) pesticider til slutbrugeren.

Lagerholdere

Ompakker

En virksomhed, der ompakker, etiketterer eller ometiketterer pesticider.

Lagervirksomhed

En virksomhed, der fysisk opbevarer pesticider i kortere eller længere periode uden direkte
salg til slutbruger.

Transportører med lager

En dansk registreret transportvirksomhed, der oplagrer pesticider i forbindelse med levering
af pesticider til en anden virksomhed, eksempelvis ompakkere, forhandlere, producenter,
importører, eksportører, lagervirksomheder, distributører, slutbrugere og andre, der
håndterer pesticider.
Der er ikke tale om virksomheder, der alene varetager transport af pesticider.

Indkøbsforening

En virksomhed, der på vegne af flere brugere af pesticider, fortager indkøb og fungerer som
mellemhandler uden nødvendigvis selv at være i fysisk kontakt med pesticiderne.
Det kan fx være lokale rådgivningscentre, der fungerer som indkøbsforeninger.

Distributør

En virksomhed, der producerer færdigformulerede pesticidprodukter og/eller
pesticidaktivstoffer.
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Vejledning til køb af registrering i MAB
Miljøstyrelsen har nedenfor lavet en trin-for-trin vejledning, der skal hjælpe
virksomheder med at registrere sig i MAB. Som tænkt eksempel er Miljøstyrelsen
og tilhørende P-numre (produktionsenheder) anført i nedenstående.
1. Log på https://mab.mst.dk som virksomhed med dit NemID for Erhverv.
2. Klik på fanen ”Registreringer” og klik på ”Registreringer” i drop-down-menuen.

3. Tjek at registreringerne står på det rigtige årstal. Herefter kan du klikke på ”+” ud for
hvert P-nummer, hvorved rækken foldes ud, så du kan udfylde en registrering.
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4. Udfyld registreringen. Det skal angives, om der opbevares pesticider på P-nummeret.
Der skal vælges en primær kategori, og hvis relevant kan der også vælges én eller flere
sekundære kategorier.

5.

Hvis du året før har lavet en registrering, kan du klikke på ”Indlæs fra sidste år” og
derefter dobbelttjekke, at de valgte kategorier er korrekte (dette er først relevant i
2022).
6. Klik på ”Gem” når du har valgt de relevante kategorier.
7. Når registreringer er udfyldt for alle relevante P-numre, klikker du på fanen ”Butik”.
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8. I butikken vælger du flisen med registreringen for det relevante år.

9. Vælg ét eller flere P-numre, som du vil købe en registrering til og klik på ”Føj til kurv”

10. Klik på ”Gå til kassen”
11. Læs og accepter vilkårene, klik på ”Gå til betaling” og følg derefter betalingsflowet.
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12. Du har nu købt din(e) registrering(er). Du kan se dine dokumenter under fanen
”Dokumenter”, hvor du bl.a. også kan finde registreringsbevis(er) og kvittering for
køb.
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13. Hvis det ikke er relevant for P-nummeret, at udfylde en registrering, kan man vælge
”Nej” under ”Er der aktiviteter med pesticider på dette P-nummer (se kategorierne
nedenfor)?”. Husk at klikke ”Gem”. Denne funktion er ment som en hjælp, hvis
virksomheden har mange P-numre, hvoraf nogle af dem ikke har aktiviteter vedr.
pesticider, hvormed virksomheden lettere kan sortere i de registreringer, der er
relevante og ikke relevante. Man kan sortere i virksomhedens registreringer under
drop-down-menuen ”Vælg status”.
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