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Køber og bruger du
gasningsmidler, skal du
have en ny autorisation

KRAV

– frist for ny autorisation er den 1. april 2017
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Miljøstyrelsens Autorisationssystem
til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
Denne pjece er relevant for dig, der gasser muldvarpe/mosegrise eller skadedyr i fx kornsiloer.
Du har allerede en uddannelse i gasning og har
et bevis udstedt af Miljøstyrelsen, som du skal
fremvise i forbindelse med køb af midlerne.
Miljøstyrelsen har nu udviklet et IT-system,
kaldet MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem
til brug af Bekæmpelsesmidler), som alle der
køber og bruger gasningsmidlerne skal optages i.
Det vil lette din og forhandlernes proces, når du
fremadrettet skal købe gasningsmidlerne.
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 i Danmark og dem, som
har fået Miljøstyrelsens dispensation til gasning af
skadedyr 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 du alligevel autorisere dig i systemet og derved
bekræfte, at du fortsat aktivt benytter gas til skadedyrsbekæmpelse.
Frist for autorisation
Har du taget et kursus i gasning af muldvarpe
og mosegrise eller i gasning af skadedyr i lagre
af korn, frø mv., kan du ved at følge processen i
MAB få en G1- eller en G2-autorisation. Kun hvis
du har en af disse autorisationer, kan du købe og
bruge gasningsmidlerne efter den 1. april 2017.
Du er selv ansvarlig for at blive optaget i MAB og
dermed få en ny autorisation.
Bruger du også andre sprøjtemidler, gælder der
andre autorisationskrav. Dem kan du læse
om på Miljøstyrelsens hjemmeside.

G1 og G2 er to forskellige typer af gasningsautorisationer, der kræver hver sin uddannelse
Har du ikke bestået en af de to typer af kurser, og ønsker du at kunne købe
gasningsmidler og autorisere dig i MAB, skal du tilmelde dig et kursus.
Her kan du se hvilke uddannelseskrav der gælder for G1- og G2-autorisation.

Autorisationen og rettigheder
G1-autorisation
• 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.
G2-autorisation
• Køb, salg og brug af meget giftige gasningsmidler,
der er godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af
korn, frø og lignende.

Uddannelse, beviser og kompetencer,
der giver adgang til autorisation
• Muldvarpe- og mosegrise bevis. Dette er også kendt
som et MX bevis.

• Gasningsbeviser fra uddannelser gennemført i
Sverige eller Tyskland og som er suppleret med et
brev med dispensation eller autorisation udstedt af
Miljøstyrelsen.
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Få autorisationen
Har man allerede den krævede uddannelse, skal
man ikke på nuværende tidspunkt gøre andet end
at få sin autorisation via MAB på følgende måde:
•
		
		
		
		

Autorisationer udstedes i MAB via digital
selvbetjening. Man kan læse mere om de
krævede uddannelser og autorisationssystemet og komme direkte ind på MAB via
Miljøstyrelsenes 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 eventuel betaling, hvor man skal bruge
sit betalingskort, og efterfølgende udstedelse
af autorisationen. G1- og G2-autorisationer
udstedt før den 1. april 2017 er dog gratis.

•
		
		
		
		
		
		

Autorisationen kan hentes direkte i autorisationssystemet, men den modtages også
via Digital Post. Autorisationen kan printes,
men det er ikke et krav, at man kan fremvise
et dokument i forbindelse med køb eller
bestilling af gasningsmidler. Det er tilstrækkeligt at oplyse sit autorisationsnummer.

Værd at vide for dig, som ønsker en G1-autorisation
•
		
		
		

Har du fået en autorisation af Miljøstyrelsen i form af et plastikkort (muldvarpemosegrisebevis, som tidligere blev kaldt et MX bevis) eller et midlertidigt papirbevis,
skal du som erstatning have en ny G1-autorisation via MAB, hvis du vil købe og anvende
gasningsmidler efter den 1. april 2017.

• Har du ikke et kursus i gasning af mosegrise og muldvarpe, skal du først opfylde
		 uddannelseskravene for efterfølgende at kunne få en autorisation via MAB.

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

• Med autorisationen følger et unikt autorisationsnummer, der er personligt.
• Autorisationsnummeret skal oplyses i forbindelse med ethvert køb af professionelle
		 gasningsmidler – ellers kan du ikke købe.
•
		
		
		

G1-autorisationer, der udstedes før den 1. april 2017, vil være gratis. Når gyldighedsperioden på den nuværende autorisation udløber, skal den generhverves via MAB,
og det fulde gebyr på 230 kr. for en femårig periode skal betales. Gebyret betales med
betalingskort ved ansøgning om en autorisation i MAB.

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

mst.dk/mab-bruger
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Hvor lang tid er din
G1-autorisation gyldig?
Da du tog din muldvarpe-mosegrise gasningsuddannelse, fik du sikkert at vide, at du med uddannelsens bevis for altid havde ret til at købe og anvende
de meget giftige gasningsmidler. Nye regler har
dog medført, at dette blev ændret med virkning fra
den 1. januar 2014, da det blev indført, at gasningsbeviser herefter har en gyldighed på fem år.
Hvis din uddannelse har medført, at du har fået
et gasningsbevis, som er udstedt indenfor de
datoer, der er angivet nedenfor, træder de nævnte
overgangsregler i kraft.
Gyldighedsperioder
Tilladelser til køb og brug af bekæmpelsesmidler
mod mosegrise og muldvarpe, som Miljøstyrelsen
har udstedt før den 1. juli 2013, er gyldige til og med:
•
		
•
		

30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt
den 1. juli 2009 eller tidligere.
30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt
mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010.

•
		
•
		
•
		

30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt
mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011.
30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt
mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012.
30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt
den 2. juli 2012 eller senere.

Den første G1-autorisation, du får via MAB, vil dermed kun være gyldigt frem til den af ovennævnte
datoer, der er relevant for dig.
Forlængelse af din autorisation
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvilke
krav der gælder, for at du kan få din autorisation
forlænget med en ny femårig periode, når den
udløber. Men Miljøstyrelsen vil orientere om det via
forhandlerne af midlerne og på vores hjemmeside.
Er du allerede autoriseret i MAB, vil du automatisk
få en besked om de nye krav, som sendes til dig
via Digital Post i god tid forud for udløbet af din
autorisation.

Værd at vide for dig, som ønsker en G2-autorisation
•
		
		
		

Har du bestået et kursus i gasning af skadedyr i korn, frø og lignende i Sverige eller
Tyskland (disse kurser udbydes ikke i Danmark) og fået et dispensationsbrev eller et
autorisationsbrev fra Miljøstyrelsen, skal du som erstatning have en G2-autorisation
via MAB, hvis du vil købe og bruge gasningsmidler efter den 1. april 2017.

• Med autorisationen følger et unikt autorisationsnummer, der er personligt.
• Autorisationsnummeret skal oplyses i forbindelse med ethvert køb af professionelle
		 gasningsmidler – ellers kan du ikke købe.
• En G2-autorisation vil være gyldig i fem år fra uddannelsen er gennemført.
		 Herefter skal du igen gennemføre et gasningskursus for at generhverve din autorisa		 tion via MAB.
•
		
		
		

Du kan læse meget
mere om reglerne,
og hvilke krav der
stilles på
mst.dk/mab-bruger
Du kan kontakte
Miljøstyrelsen, hvis
du har spørgsmål.
Mail: mst@mst.dk
Telefon: 7254 4000

G2-autorisationer, der udstedes før den 1. april 2017, vil være gratis. Når gyldighedsperioden på den nuværende autorisation udløber, skal den generhvervs via MAB,
og det fulde gebyr på 230 kr. for en femårig periode skal betales. Gebyret betales
med betalingskort via MAB
mst.dk/mab-bruger
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