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Salg af ikke-
professionelle 
sprøjtemidler kræver 
uddannelse, autorisation 
og særlig opbevaring
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Sprøjtemidler (det vil sige plantebeskyttelsesmidler 

og ikke biocider) blev i efteråret 2015 opdelt i to 

grupper. Professionelle sprøjtemidler, der kun må 

købes af personer med uddannelse og som på  

sigt også skal have en autorisation samt ikke 

professionelle sprøjtemidler, der må købes af alle  

– også af private forbrugere. Samtidig er der nye 

regler om, hvordan ikke-professionelle sprøjtemid-

ler skal opbevares hos forhandlere samt krav til 

uddannelse af forhandlerne. Denne folder er rettet 

mod de forhandlere, der sælger ikke-professionelle 

sprøjtemidler.

Uddannelse om kunderådgivning

Allerede i 2015 trådte der regler i kraft om, at for-

handlere skal kunne rådgive deres kunder om farer, 

eksponeringsrisiko, forsvarlig opbevaring, håndte-

ring, udbringning og sikker bortskaffelse mv. af et 

sprøjtemiddel til ikke-professionel brug. Til dette skal 

forhandleren have mindst én medarbejder, der har 

gennemført et kursus. 

Uddannelse til at opnå autorisation
Mindst én medarbejder skal have en relevant uddannelse, som udbydes af fx  

Amu-centre. Forhandleren kan nøjes med en F1-autorisation og tilhørende  

uddannelse. Har en medarbejder en S1– eller en S2–autorisation, vil disse 

erstatte behovet for en F1-autorisation. 

Senest den 1. april 2017 skal de uddannede for- 

handlere autorisere sig. Derfor har Miljøstyrelsen 

udviklet et IT-system kaldet MAB (Miljøstyrelsens 

Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), 

der indeholder en database med oplysninger om 

alle personer, som har en autorisation til køb og 

salg af sprøjtemidler. Det er her, din uddannede 

medarbejder skal autorisere sig senest den 1. april 

2017. 

Det uddannede personale skal være tilgængelig  

for rådgivning, hvis en kunde ønsker det – i hele  

butikkens åbningstid. Den uddannede og autorise-

rede medarbejder behøver ikke nødvendigvis at 

være fysisk til stede i butikken, men det er den  

bedste løsning. Alternativt kan medarbejderen 

være til rådighed over telefon eller lignende.

Alle kravene gælder også for  

internethandel med sprøjtemidler.

Uddannelse, autorisation og  
opbevaring af sprøjtemidler

Autorisationen og rettigheder 
Uddannelse, beviser og kompetencer, 

der giver adgang til autorisation

F1-autorisation

• Salg af ikke-professionelle sprøjtemidler. • Forhandlercertifikat. 1 dags kursus.

S1-autorisation

• Køb, salg og brug af alle sprøjtemidler,  

bortset fra meget giftige sprøjtemidler.

• Udbringning med alle almindelige  

udbringningsmetoder.

• Sprøjtecertifikat. 10 dags kursus.

• Sprøjtebevis (hvis man har etableret sig i egen  

bedrift før 1991). 2 dags kursus, som ikke udbydes 

længere.

S2-autorisation

• Køb af alle typer sprøjtemidler undtagen meget  

giftige sprøjtemidler.

• Udbringning af alle sprøjtemidler med håndsprøjte,   

rygsprøjte, skuldersprøjte, med hånden, granulat 

spredere eller via påsmøring. 

• Salg af ikke-professionelle sprøjtemidler. 

• Hånd- og rygsprøjtecertifikat. 2 dags kursus. 

• Sprøjtebevis. (Kursus til opnåelse af sprøjtebevis  

udbydes ikke længere. Det erstattes af et nyt kursus  

i hånd- og rygsprøjtecertifikat som udbydes fra  

efteråret 2016).
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Alle midler, der er klar til brug, samt nogle af de  

koncentrerede midler, bl.a. midler, der indeholder 

fedtsyrer, må stå fremme på hylderne til selv- 

betjening. De øvrige koncentrerede midler skal  

stå bag disken, på lageret eller i aflåste skabe/bure 

i butikken.  

Du skal sikre dig, at din forhandlervirksomhed:

 • Opbevarer de relevante koncentrerede  

  sprøjtemidler korrekt, så de ikke kan tilgås  

  via selvbetjening.

Alle sprøjtemidler vil i fremtiden bære en af  

følgende sætninger på etiketten:

 Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og  

 anvendes af ikke-professionelle brugere fx  

 private havejere og kræver ikke autorisation.

Eller:

 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes  

 af professionelle og anvendes erhvervs- 

 mæssigt og kræver gyldig autorisation.

 • Får autoriseret de uddannede medarbejdere  

  i MAB senest den 1. april 2017.

Du skal altså have fjernet de professionelle sprøjte-

midler fra hylderne, ellers skal du opfylde kravene  

til salg af disse midler. På mst.dk/mab-forhandler 

kan du se listen over sprøjtemidler, der må sælges 

til ikke-professionelle. Her kan du også læse  

mere om, hvilke midler, der må købes og bruges 

af ikke-professionelle og hvilke, der ikke må stå 

fremme til selvbetjening.

Endelig er der enkelte sprøjtemidler, der vil  

bære sætningen:

 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun  

 købes af professionelle og anvendes  

 erhvervsmæssigt, men kræver ingen  

 autorisation. 

De fleste sprøjtemidler vil allerede nu bære en  

af disse tre sætninger på etiketterne, men de  

skal senest være påført etiketten i juni 2017. 

Krav om opbevaring 

Opdeling af sprøjtemidler  
i flere kategorier

Efter endt uddannelse skal man gøre følgende for 

at få en autorisation:  

 

 • Autorisationer udstedes i MAB via digital  

  selvbetjening. Man kan læse mere om  

  autorisationssystemet og om uddannelses- 

  krav og komme direkte ind på MAB via  

  Miljøstyrelsens 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 betaling, hvor man skal bruge  

  sit betalingskort, og efterfølgende udstedelse  

  af autorisationen. F1-autorisationer er dog  

  gratis frem til den 1. april 2017. Første S1-  

  og S2-autorisationer er gratis frem til den  

  1. juli 2020.

 • Medarbejderen kan i systemet knytte sig  

  til sin arbejdsgivers CVR nummer.

 • Autorisationen kan hentes direkte i autorisa- 

  tionssystemet, men modtages også med  

  Digital Post.

Få din autorisation

mst.dk/mab-forhandler 

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

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

http://www.mst.dk/mab-forhandler
http://www.mst.dk/mab-forhandler
http://www.mst.dk/mab-bruger
http://www.mst.dk/mab-forhandler
http://www.mst.dk/mab-forhandler
http://www.mst.dk/mab-forhandler


Sprøjtemidler blev i 2015 opdelt i to grupper: 

Professionelle sprøjtemidler, der kun må købes 

og bruges af personer med relevant uddannelse 

samt ikke-professionelle sprøjtemidler, der må 

købes af alle – også af private forbrugere. Samtidig 

er der regler om, hvordan ikke-professionelle 

sprøjtemidler skal opbevares hos forhandleren 

samt krav til uddannelse af forhandleren.

Denne folder er rettet mod de forhandlere,  

der sælger ikke-professionelle sprøjtemidler og 

Folderen beskriver også kravet om autorisation  

i IT-systemet MAB.
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