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Sælger du professionelle 
sprøjtemidler, kræver det 
uddannelse, autorisation 
og fra 1. juli 2020 kontrol 
af kunden
– forhandlere skal være autoriseret fra den 1. april 2017
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Fra den 1. april 2017 kræver nye regler, at virksom-

heder, der sælger sprøjtemidler (plantebeskyttel-

sesmidler) til professionel brug, ikke alene skal  

have mindst én medarbejder med sprøjtecertifikat 

eller sprøjtebevis, men vedkommende skal også 

autorisere sig i MAB og have en S1-autorisation.  

Fra den 1. juli 2020 skal virksomheden ved hvert 

salg kontrollere, om kunden er autoriseret i MAB. 

Hvilke oplysninger findes i MAB?

Miljøstyrelsen har udviklet et IT-system kaldet MAB 

(Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af  

Bekæmpelsesmidler), der indeholder oplysninger 

om alle personer, der har en autorisation. Det er 

her, din medarbejder søger om at blive autoriseret, 

og om autorisationen er knyttet til en virksomhed. 

Det er også her I, fra den 1. juli 2020 skal tjekke,  

om kunden har den nødvendige autorisation til  

at købe sprøjtemidler.

Hvilke autorisationer kræves

Ønsker kunden at købe professionelle sprøjtemidler 

og udbringe dem med almindelige marksprøjter,  

skal personen have en S1-autorisation. Skal midlerne 

kun udbringes med en rygsprøjte, er en S2-autori-

sation tilstrækkelig. Og hvis kunden aldrig sprøjter 

og kun skal bruge midlerne til bejdsning, er det nok 

med en S3-autorisation.

For at din virksomhed kan sælge professionelle  

sprøjtemidler efter den 1. april 2017 er kravet, at én 

eller flere medarbejdere har en S1-autorisation.  

Dette forudsætter, at personen har et sprøjtecer-

tifikat /sprøjtebevis, og hvis dette er mere end fire 

år gammelt da også et opfølgningskursus. Hvis 

medarbejderen allerede har den nødvendige ud-

dannelse, kan autorisationen fås med det samme. 

Ellers skal uddannelsen tages, før man kan få sin 

autorisation via MAB. Autorisationen kan bestilles 

i MAB samme dag som man er på opdaterings-

kursus. Man bør autorisere sig i forbindelse med/

umiddelbart efter gennemførelse af uddannelse/

opdateringskursus.

Hvordan kontrolleres kundens autorisation?

Hvis der til kundens CVR nummer er tilknyttet en 

eller flere personer med en autorisation, vil din  

virksomhed automatisk kunne kontrollere dette.  

Du vil da kunne sælge sprøjtemidler til det pågæl-

dende CVR nummer. Det kræver, at jeres salgsvirk-

somhed benytter den webservice, der er udviklet 

og som er knyttet til MAB. Alternativt kan CVR 

nummer eller autorisationsnummer kontrolleres  

på mst.dk/mab-forhandler 

Sprøjtemidler er opdelt i to grupper
I 2015 blev alle sprøjtemidler opdelt i to 

grupper. Professionelle sprøjtemidler, der 

kun må købes af personer med uddannelse 

og autorisation samt ikke-professionelle 

sprøjtemidler, der må købes af alle – også af 

private forbrugere. Samtidig blev der indført 

nye krav til tekstindholdet på etiketterne. 

Miljøstyrelsens Autorisationssystem  
til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) 
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 Værd at vide
 
 • Fra den 1. juli 2020 skal forhandlere af professionelle sprøjtemidler ved hvert salg kontrollere, at kunden  
  selv er autoriseret eller som minimum én medarbejder i kundens virksomhed er autoriseret i MAB.  
  Det forudsætter, at medarbejderen har knyttet sin autorisation til virksomhedens CVR nummer. 

 • Kontrol af kundens autorisation i forbindelse med salg kan ske via mst.dk/mab-forhandler eller via  
  web-servicen der er oprettet til formålet. 

 • Den uddannede salgsmedarbejder skal selv sørge for at blive autoriseret i MAB.  
  Fristen for dette er den 1. april 2017.

 • Har medarbejderen ikke et sprøjtecertifikat, skal uddannelseskravene først opfyldes for, at personen  
  efterfølgende selv kan få en autorisation via MAB. 

 • Med autorisationen følger et unikt autorisationsnummer, der er personligt.  

 • En autorisationsperiode gælder i fire år fra datoen af den seneste gennemførte uddannelse (sprøjtecertifikat).

 • Inden udløb af autorisationens gyldighedsperiode skal medarbejderen tage et opfølgningskursus for at  
  kunne generhverve sin autorisation for en ny fire års periode.

 • Den første autorisation er gebyrfri. Herefter koster gebyret 184 kr. Gebyret betales med betalingskort ved  
  ansøgning om en autorisation i MAB.

Få autorisationen 

mst.dk/mab-forhandler 

Din salgsmedarbejder skal gøre følgende for at få 
en autorisation:

 • Autorisationer udstedes i MAB via  

  digital selvbetjening. 

 • Man kan læse mere om autorisationssy- 

  stemet og uddannelseskravet 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 autorisation. Første autorisation frem  

  til den 1. juli 2020 er gebyrfri. 

  Næste autorisation er belagt med et gebyr,  

  som betales via betalingskort.

 • Personer, der autoriserer sig, kan i MAB knytte  

  sig, til deres arbejdsgivers CVR nummer.

 

 • Autorisationen kan hentes direkte i  

  autorisationssystemet, men sendes også  

  med Digital Post. Autorisationen kan printes.

Nye tekster på etiketterne
Alle sprøjtemidler vil bære en af følgende tre  

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.

Endelig er der enkelte sprøjtemidler, der vil bære 

sætningen:

 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes  

 af professionelle og anvendes erhvervs- 

 mæssigt, men kræver ingen autorisation. 

Det anførte krav om autorisation træder først i kraft 

pr. 1. juli 2020. 

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


Nye regler kræver, at forhandlere af sprøjtemidler 

har mindst en medarbejder ansat, der inden den 

1. april 2017 er autoriseret i MAB med en S1-au-

torisation. Autorisation forudsætter forudgående 

uddannelse i form af sprøjtecertifikat.

Fra den 1. juli 2020 skal du som forhandler  

kontrollere, om kunden er autoriseret i MAB.

Læs her i pjecen, hvordan man lever op til  

disse krav.
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