
 

 

VEJLEDNING til 

 

Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af 

bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 1 

Vejledning: bekg. gælder ikke for andre former for biocider, kun de biocider der er gasningsmidler til 

bekæmpelse af mosegrise, muldvarpe og skadevoldende insekter i lagre af korn, frø og lign. 

§2 

De bestemmelser, der gælder i medfør af fx bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra 

luftfartøjer, berøres ikke af autorisationsbekendtgørelsen. Man kan altså ikke med en S1 autorisation opnå 

mulighed for at udbringe plantebeskyttelsesmidler fra fly. 

§3 Definitioner 

Professionel anvendelse: Plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes til de formål, der er angiver på etiketten. 

Hvis et plantebeskyttelsesmiddel kun må anvendes erhvervsmæssigt, så betyder det, at personen, som anvender 

det, skal have den rette uddannelse og autorisation.  En autoriseret person må derfor gerne anvende et 

plantebeskyttelsesmiddel på fx græsplæner eller frugttræer i en privat have, hvis midlet er godkendt til sådanne 

formål.  

Når der i bekendtgørelsen er lavet en særlig definition af både køb og overdragelse, hænger det sammen med, 

at en forhandler kan udlevere plantebeskyttelsesmidler til en person som er medarbejder i virksomheden, men 

som ikke er den person, der betaler for varen. Ligesom afgivelse af bestillinger kan ske for medarbejdere eller 

ejeren uden at denne person er autoriseret, så længe der som minimum er én person i virksomheden der har en 

relevant autorisation på tidspunktet for bestilling, levering og salg. 

AUAP: Arbejdsgruppen består for nærværende af en repræsentant fra Jordbrugets uddannelser og en 

repræsentant fra det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri, samt et antal lærere fra relevante 

uddannelsesinstitutioner. Udvalgets opgaver består i at udarbejde og jævnligt opdatere prøver, der indgår i 

sprøjtecertifikat uddannelsen. Endvidere bliver det gruppens opgave at føre tilsyn med, at de skoler, der 

udbyder sprøjtecertifikatkurserne, ved prøver bedømmer kursisterne på en ensartet måde skolerne imellem. 

Møderne i AUAP afholdes ad hoc og arbejdsgruppens medlemmer deltager ad hoc afhængig af temaet for 

mødet. Miljøstyrelsen lader i vid udstrækning de to uddannelsesudvalg vurdere og beslutte, hvilke skoler og 

lærere der indgås aftale med om bidrag til løsning af udvalgets opgaver.  Miljøstyrelsen finansierer 

uddannelsesudvalgets aktiviteter. 

  



 

 

Kapitel 2 

Autorisationskrav for professionel anvendelse og salg og anden overførsel af plantebeskyttelsesmidler 

§ 4.  

Efter den 26. november 2015 kan man kun købe og anvende plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel 

anvendelse, hvis man er blevet autoriseret, og dermed registreret, i IT-systemet, Miljøstyrelsens 

Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Autorisationssystemet vil kunne tilgås via 

www.borger.dk eller via Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk/selvbetjening.  Den nye autorisation 

indhentes dermed via digital selvbetjening. 

 

Alle forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse og forhandlere af bekæmpelsesmidler til 

gasning af skadevoldere, får via autorisationssystemet adgang til oplysning om, at den enkelte kunde har en 

gyldig autorisation, og de kan dermed kontrollere, at salg af de pågældende midler kan ske lovligt. 

 

Autorisation opnås ved at gennemføre følgende: 

 

1. Autorisationer udstedes i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) via 

digital selvbetjening. 

2. Du finder autorisationssystemet på www.borger.dk under punktet Landbrug og forurening, eller på 

miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/selvbetjening. Begge steder skal du bruge dit NemID for at 

logge ind på MAB.  

3. Når du er logget ind på MAB, vil du blive guidet gennem systemet trin for trin, frem mod betaling, og 

efterfølgende udstedelse af autorisationen. 

4. Du kan i systemet også knytte dig til det CVR nummer for den virksomhed, som du arbejder for.  

5. Autorisationen kan hentes direkte i autorisationssystemet, men sendes også med digital post. Du kan 

også printe din autorisation. Det er ikke et krav, at du kan fremvise et dokument i forbindelse med køb 

eller bestilling af bekæmpelsesmidler. Du skal alene kunne oplyse dit autorisationsnummer. 

 

MAB er udviklet sådan, at det indeholder oplysninger om stort set alle personer, der i løbet af de seneste år har 

erhvervet et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis, forhandlercertifikat eller har deltaget i relevante opdateringskurser.  

Er disse certifikater/ beviser/ opdateringskurser ikke ældre end 4 år, kan man ved at følge ovenstående proces 

via MAB systemet opnå en autorisation. Er de derimod af ældre dato, er der behov for, at man gennemfører et 

relevant opdateringskursus før en autorisation kan opnås.   

 

Har man andre erfaringer, kurser erhvervet i udlandet eller hvis man på anden måde mener at man har 

tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne erhverve en autorisation, kan man via MAB indgive ansøgning om en 

anerkendelse af disse kvalifikationer, en ansøgning som vil blive behandlet af Miljøstyrelsens medarbejdere, 

hvorefter svar vil blive sendt til ansøgeren via digital post. Herefter kan man via MAB betale for og opnå 

autorisation. Sagsbehandlingen af sådanne ansøgninger vil finde sted hurtigst muligt, men vil ellers ske indenfor 

de sagsbehandlingsfrister der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

MAB indeholder tilsvarende oplysninger om alle, der har erhvervet en autorisation til gasning af skadevoldere 

(både til bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise og skadedyr i lagre af korn, frø og lign.). Se afsnittene nedenfor 

om, hvordan man via MAB nu skal generhverve en autorisation til at købe og anvende gasningsmidler. Er en 

autorisation ældre end fem år, er der behov for at gennemføre et relevant kursus for at generhverve 

autorisationen, se dog i gasningsbekendtgørelsen om overgangsordninger for allerede udstedte beviser. 

 

 



 

 

Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af midler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe 

(gasningsmidler).  

Den, der inden 26. november 2015 har bestået et kursus i gasning af mosegrise og muldvarpe, og derfor har en 

eksisterende autorisation i form af et plastickort eller et midlertidigt papirbevis, som det blev udstedt i 2015, 

skal som erstatning for dette bevis indhente en ny autorisation via digital selvbetjening i MAB.  

 

Den nye autorisation vil ved første registrering være gratis for personer, der har bestået gaskurset før 26. 

november 2015. Når gyldighedsperioden på den nuværende autorisation udløber, skal den generhverves via 

MAB, og da skal personerne betale det fulde gebyr. Der henvises her til § 25 i gasningsbekendtgørelsen.  

 

Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af midler til bekæmpelse af skadevoldende insekter i lagre af 

korn, frø og lignende (gasningsmidler) 

Den, der inden 26. november 2015 har erhvervet enten en autorisation eller en dispensation, udstedt af 

Miljøstyrelsen i form af et brev, der fortsat er gyldig på det tidspunkt, hvor man ønsker at autorisere sig, skal i 

tillæg til det udsendte brev indhente en ny autorisation via digital selvbetjening i MAB. Dette sker som nævnt 

ovenfor. 

 

 

Oplysninger, om hvem der har en autorisation i MAB, bliver offentlig tilgængelig, så både forhandlere, andre 

virksomheder og borgere får adgang til disse oplysninger. Men man vil kun kunne få oplysning om navnet på den 

person, der er knyttet til et specifikt autorisationsnummer, ved at indtaste et specifikt autorisationsnummer 

eller et CVR-nummer på MABs kontrolside, lige som man vil kunne se gyldighedsperioden for den relevante 

autorisation og oplysning om hvilken CVR numre, personen er tilknyttet i systemet.   

Kontrolsiden til MAB er https://mab.mst.dk/Control 

Der er også oprettet web-services, primært til forhandlere, hvorfra samme oplysninger kan hentes. For hjælp til 

opsætning af web-services, henvises til https://mab.mst.dk/Help. 

 

Særlige kategorier af plantebeskyttelsesmidler må købes og anvendes af den relevante person, uden at denne 

har en autorisation hertil. 

Der er trådt nye regler i kraft vedr. mærkning og klassificering af kemikalier, og dermed også bekæmpel-

sesmidler. Disse nye regler medfører, at alle etiketter på bekæmpelsesmidler skal være opdateret i henhold til 

de nye regler om mærkning og klassificering (CLP-klassificering) senest pr. 1. juni 2015. Allerede udsendte partier 

af et produkt med gammel mærkning må dog sælges indtil den 1. juni 2017. Alle plantebeskyttelsesmidler, der 

er godkendt til professionel anvendelse, vil i løbet af de næste to år på etiketten komme til at bære en sætning, 

der lyder som følger: 

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og 

kræver gyldig autorisation.” 

Alle plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til brug af ikke-professionelle, vil på etiketten få følgende ordlyd: 

 

”Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveeje-

re, og kræver ikke autorisation” 



 

 

 

Endelig vil en lille gruppe af plantebeskyttelsesmidler få påført følgende sætning: 

 

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, 

men kræver ingen autorisation.” 

 

Den sidste gruppe er midler, godkendt til professionel anvendelse, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug, men 

som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko, og som derfor kan købes og 

anvendes, uden at brugeren har gennemgået en uddannelse.  

 

Forhandlere kan sælge disse midler uden at skulle have en medarbejder med S1 autorisation ansat, men 

forhandleren må i så fald ikke sælge andre midler til professionel anvendelse end denne gruppe midler. 

I tabel 1 nedenfor ses de plantebeskyttelsesmidler, der ved vejledningens offentliggørelse kunne sælges til ikke-

autoriseret professionel brug. Listen kan ændre sig. Tjek derfor altid den opdaterede liste på mst.dk inden brug 

af disse midler. 

 

Tabel 1. Plantebeskyttelsesmidler der må sælges til ikke-autoriserede personer til professionel brug. 

Middel Aktivstof Anvendelsesområde 

Isomate CLR Feromoner Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse 

af populationer af insekter i æble- og 

pæreproduktion.  

Exosex CM Feromoner Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse 

af populationer af æbleviklere i æble- og 

pæreproduktion. 

Rotstop SC Phlebiopsis gigantea Bekæmpelse af rodfordærversvampen der 

kan optræde og opformeres fra 

nåletræstubbe efter fældning af træer i 

skovbruget.  

Ferramol  jern(III)phosfat Bekæmpelse af snegle 

 

§ 5.  

Denne bestemmelse anfører, at en S2 autorisation kun giver ret til at udbringe plantebeskyttelsesmidler med 

visse udbringningsteknikker, og at man med S2 autorisation ikke må udbringe plantebeskyttelsesmidler med fx 

en bomsprøjte eller tågesprøjte. 

 

  



 

 

Sprøjtemiddelautorisation (S-autorisation) 

Tabel 2. Oversigt over de forskellige autorisationstyper, de rettigheder autorisationerne giver indehaveren og de 

uddannelseskrav der ligger til grund. 

Autori-

sation 

Autorisationen giver 

følgende rettigheder 

Giver samme 

rettigheder som en 

anden autorisation 

Uddannelsesbeteg-

nelse, der ligger til 

grund for autorisa-

tionen 

Uddannelsens 

varighed 

Opfølgningsk

ursus’ 

varighed 

Gyldighedspe

riode for kur-

sus og 

certifikat 

Prøve 

S1 Køb, salg og anvendelse af 

alle plantebeskyttelsesmid-

ler, bortset fra meget giftige 

bekæmpelsesmidler*, og 

udbringning med alle 

almindelige 

udbringningsmetoder 

Med S1 opnås også 

samtidig rettigheder 

som ved S2, S3 og F1 

Sprøjtecertifikat 

 

74 timer, 10 

dage 

7,4 timer 4 år Nuværende 

4 delprøver 

reduceres i 

fremtiden 

til 2 delprø-

ver 

S2 Køb af alle typer af 

plantebeskyttelsesmidler 

bortset fra meget giftige 

bekæmpelsesmidler* 

Udbringning af alle 

plantebeskyttelsesmidler 

med hånd og rygsprøjte, 

med hånden, 

granulatspredere og via 

påsmøring.  

Salg af ikke-professionelle 

plantebeskyttelsesmidler 

Med S2 opnås samme 

rettigheder som F1 

Hånd- og 

rygsprøjtecertifikat 

14,8 timer, 2 

dage 

4 timer 4 år Ja, en lille 

prøve 

S3 Køb af alle typer af 

plantebeskyttelsesmidler 

bortset fra meget giftige 

bekæmpelsesmidler* og 

anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler 

der benyttes til bejdsning af 

udsæd, dvs. korn, frø, 

kartofler mv.  

 Der er endnu ikke 

udviklet et kursus til 

denne autorisation og 

ind til videre opnås 

autorisationen alene 

på baggrund af 

individuelle personers 

dokumentation af 

erfaring og 

kompetencer på 

området. 

Ikke relevant 

endnu 

Ikke relevant 

endnu. 

Anerkendelse 

af 

kompetencer 

kan gives for 

en periode på 

op til 4 år 

Nej 

G1 Køb, salg og anvendelse af 

gasningsmidler, der er 

godkendt til at bekæmpe 

mosegrise og muldvarpe. 

Salg af gasningsmidler til 

bekæmpelse af skadedyr i 

lagre af korn, frø og 

lignende.  

 Muldvarpe-

/mosegrise 

gasningscertifikat 

4 timer Endnu ikke 

fastsat 

5 år 1 prøve 

G2 Køb, salg og anvendelse af 

gasningsmidler, der er 

godkendt til at bekæmpe 

skadedyr i lagre af korn, frø 

og lignende. 

 gasningsbeviser Udbydes ikke i 

DK. Kursus på 4 

dage udbydes i 

Sverige og et 

kursus på 5 

dage udbydes i 

Tyskland. Disse 

kurser er aner-

kendt af MST 

Der findes 

ingen 

opdateringsk

urser. Det 

fulde kursus 

skal 

gennemføres 

hvert 5. år 

5 år Sverige og 

Tyskland: 1 

prøve 

 

F1 Virksomheder, der har ansat 

personale med F1 

autorisation må forhandle 

plantebeskyttelsesmidler til 

ikke-professionel 

anvendelse  

 Forhandlercertifikat  1 dag, 7,4 timer 4 timer 4 år Nej 

* Meget giftige bekæmpelsesmidler jf. definition i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Der refereres her særligt til 

gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise, muldvarpe og skadedyr i lagre af korn, frø og lign. 



 

 

§ 6-7 S1-autorisation 

Man kan erhverve en S1-autorisation på forskellige måder: 

• Sprøjtecertifikat, erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen  

• Sprøjtebevis, erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen (typisk for jordbrugere, der har 

været etableret før 1991)  

• Enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis, som er mere end 4 år gammelt, men man har gennemført 

et opdateringskursus, som er gennemført indenfor de seneste 4 år 

• Gennemført fx en agronomuddannelse, en skovteknikeruddannelse eller anden relevant uddannelse og 

alle delprøver, der indgår i sprøjtecertifikatuddannelsen er bestået.  

 

For dem alle gælder, at autorisationen vil løbe frem til den dato, hvor det seneste uddannelsescertifikat er 4 år 

gammelt. 

§ 8 S2-autorisation 

Man kan erhverve en S2 autorisation på forskellige måder: 

• Sprøjtebevis, der er erhvervet indenfor de seneste 4 år 

• Sprøjtebevis, der er mere end 4 år gammelt og herefter gennemført et opdateringskursus indenfor de 

seneste 4 år. (Opdateringskurset giver ret til både en S1- og en S2-autorisation, men kun en S1- 

autorisation, hvis man har etableret sig i egen bedrift før 1991) 

• Hånd- og rygsprøjtecertifikat, erhvervet indenfor de seneste 4 år (dette kursus planlægges at blive 

udbudt som AMU kursus fra efteråret 2015) 

 

§ 9. S3-autorisation - bejdsning af korn og frø  

Der er ikke etableret en særlig uddannelse for personer, der alene anvender plantebeskyttelsesmidler i 

forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler mv. eller midler til spirehæmning af fx kartofler og andre 

grøntsager og frugter på lagre.  

Det skyldes, at der er tale om en relativ lille kreds af personer, som Miljøstyrelsen skønner formentlig allerede 

besidder de nødvendige kompetencer. Men det vil i løbet af de næste par år blive vurderet, om der er behov for 

at etablere en uddannelse til denne gruppe. Dette vil ske på grundlag af de oplysninger, styrelsen modtager fra 

personer, der ønsker en S3 autorisation, hvor styrelsen vil bede om oplysninger om erfaringer, kurser mv. som 

disse personer har gennemført hidtil. 

Miljøstyrelsen har ikke truffet beslutning om, hvilke erfaringer styrelsen vil kræve, eller hvilken dokumentation 

man skal forelægge om fyldestgørende viden på området, og heller ikke hvilket kursus, der eventuelt på sigt vil 

blive anerkendt og krævet gennemført, hvis man ønsker en S3 autorisation.  

Miljøstyrelsen forventer, at der i det første par år kun vil blive givet S3-autorisationer med en gyldighed på to år. 

Styrelsen vil i løbet af det næste par år tage stilling til, om der er behov for at kræve yderligere efteruddannelse 



 

 

af denne gruppe af brugere for at kunne forlænge S3 autorisationer og for fremadrettet at udstede sådanne 

autorisationer. 

Personer der ønsker at erhverve en S3-autorisation på baggrund af eksisterende kompetencer og erfaringer skal 

indgive ansøgning om anerkendelse af disse kompetencer via MAB, som Miljøstyrelsen herefter vil modtage og 

behandle. 

Personer med S3-autorisationer vil kunne købe alle typer af professionelle plantebeskyttelsesmidler, bortset fra 

gasningsmidler, men det forventes, at disse personer kun vil købe de bejdsningsmidler, der er den eneste type 

midler, som autorisationen giver tilladelse til at anvende.    

Gasautorisation (G-autorisation) 

§ 10. G1-autorisation og G2- autorisation  

Autorisationer, der udstedes på baggrund af tidligere gennemførte uddannelser og efterfølgende dispensationer 

eller autorisationer udstedt af Miljøstyrelsen. Man kan dermed opnå en autorisation, som vil være af maksimalt 

5 års varighed. Varigheden af dispensationen vil række frem til den dato, der fremgår af dispensationen, dog 

senest det tidspunkt, hvor uddannelsesbevis eller dispensation er 5 år gammelt. 

Forhandlerautorisation (F-autorisation) og krav til forhandlervirksomheder 

§ 12. Kontrol af slutbrugere ved salg  

Når en forhandler sælger bekæmpelsesmidler til en anden forhandler, men ikke direkte til slutbrugeren, gælder 

der ikke et krav om, at sælger skal kontrollere, om kunden har en medarbejder ansat, der opfylder forhandler-

uddannelseskravet. Kontrollen hermed er en myndighedsopgave. 

Forhandlere af plantebeskyttelsesmidler kan få adgang til en webservice knyttet til MAB, med hvilken de kan 

kontrollere, om ejerne af de enkelte landbrugs-virksomheder (identificeret ved CVR numre), som er kunder i 

deres virksomheder, selv har eller har medarbejdere der har den fornødne autorisation til køb af de relevante 

bekæmpelsesmidler.  

Salg af midler må kun ske til de virksomheder, der har en tilknyttet autorisation i MAB eller til de personer, der 

har en autorisation. Hvis ikke autorisationsnummeret anføres på fakturaen for salget, kan kundens CVR nummer 

fremgå af fakturaen som dokumentation for at salget er sket i overensstemmelse med reglerne. 

Ved kontantsalg, skal forhandlere ligeledes notere enten CPR/CVR nummer eller autorisationsnummeret på 

fakturaen som dokumentation.  

Hvis en landmand i en særlig situation ønsker at sælge fx uforbrugte dunke med plantebeskyttelsesmiddel til en 

anden landmand, skal sælger kontrollere om køberen har en gyldig autorisation i MAB, og i bekræftende fald 

skal købers autorisationsnummer herefter noteres på fakturaen.  

 

 



 

 

Gebyr 

§ 13.  

Gebyret dækker Miljøstyrelsens omkostninger vedr. udvikling af MAB og drift af dette. Gebyret forventes at ville 

blive reduceret i løbet af nogle år. Det vil ske i takt med at styrelsens udviklingsomkostninger er blevet dækket.  

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at der efter deltagelse i kurser kan gå en enkelt dag eller to før 

oplysningerne fra den pågældende uddannelsesinstitution er indtastet og gjort tilgængelige for integrationen 

med MAB og først herefter kan personen få sin autorisation. 

 

Kapitel 3 

Uddannelser 

Kursus til opnåelse af sprøjtecertifikat 

§ 15 - 16. Sprøjtecertifikat 

AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende 

uddannelsesinstitutioner kan udbyde sprøjtecertifikatkurser, kurser i hånd og rygsprøjtecertifikat og 

forhandlercertifikater. 

Medarbejdere ved landbrugets rådgivningscentre, hos SEGES m.fl. kan bidrage til undervisningen på kurser som 

udbydes af disse institutioner. Men de kan ikke selv udbyde de nævnte kurser.  

Sprøjtecertifikat uddannelsen kan udbydes så den er tilpasset forhandlere og ikke sprøjteførere. Det er op til 

kursusudbyder at beslutte på baggrund af kursisternes ønske og baggrund.  

 

Kapitel 4 

Kursus til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat 

§ 17 

Dette nye kursus forventes særligt at være henvendt til personer, der beskæftiger sig i boligforeninger, i 

skovbrug, private virksomheder, og lign. 

  



 

 

Kapitel 5 

Kursus til opnåelse af forhandlercertifikat – salg af ikke professionelle plantebeskyttelsesmidler 

§18 

Der er i princippet fire måder man kan blive uddannet for at opnå kompetencer, der gør det muligt at opfylde en 

forhandlers forpligtelser. Det beror på hvilke midler man ønsker at sælge. Se tabel 2. 

1. Sprøjtecertifikat,  

2. Hånd og rygsprøjtecertifikat,  

3. Mosegrise/muldvarpe certifikat 

4. Forhandlercertifikat.  

 

Kapitel 7 

Autorisation mv. af personer der på grund af kvalifikationer erhvervet i andre EU- eller EØS lande mv. undtages 

for uddannelseskravene i denne bekendtgørelse 

 

§22-28 

Her er tale om nogle meget specifikke krav i forhold til at den relevante persongruppe kan opnå adgang til at 

overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Proceduren for at dette kan lade sige gøre fremgår 

udførligt af reglerne. 

Kapitel 8 

Fællesbestemmelser og tilsyn mv. 

§ 30. Det følger af § 38 c i kemikalieloven, at en person, der er straffet ved domstolene for meget grove 

overtrædelser af nogle af reglerne om plantebeskyttelsesmidler, ved straffedommen samtidig kan frakendes 

vedkommendes autorisation. § 34 medfører, at Miljøstyrelsen i tilsvarende sager kan nægte en person retten til 

at erhverve en autorisation.  

§ 31. Dispensation 

Miljøstyrelsen vurderer, at det f.eks. kunne blive aktuelt at dispensere i en situation, hvor Miljøstyrelsen mener, 

at en person kan tildeles en S3-autorisation for en kort periode, selv om personen ikke lever op til kravene i § 9. 

 

  



 

 

Kapitel 9 

Straf og ikrafttræden mv. 

§ 32. Der kan ikke siges noget klart om, hvilke bødestørrelser der vil blive fastsat for overtrædelser af reglerne. 

Det vil blive afgjort i de konkrete tilfælde af politi og domstole.  

 

§ 33. ikrafttrædelse 

Stk. 4.  

Uanset om autorisation sker før 26. november 2015 skal der i henhold til overgangsbestemmelsen i § 33 ikke 

betales gebyr for perioden før denne dato. Der gælder således følgende: 

1) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer der erhverves efter den 26. november 2015 på baggrund af 

uddannelser/anerkendelser, der er erhvervet før 26. november 2015 beregnes gebyret for perioden fra 26. 

november og frem til sidste dato for uddannelsens gyldighed. 

2) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer, der er erhvervet efter 26. november 2015 på baggrund af 

uddannelser/anerkendelser der er erhvervet efter 26. november 2015 regnes gebyret for perioden fra 

uddannelsens/anerkendelsens gyldighedsdato og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets gyldighed.  

3) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer, der erhverves før 26. november 2015 på baggrund af 

uddannelser/anerkendelser, der er erhvervet før 26. november 2015 regnes gebyret for perioden fra 26. 

november 2015 og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets gyldighed. 

 

Der gives her nogle eksempler på beregning af gebyrets størrelse i forbindelse med autorisationer. 

Hvis en S1-autorisationen erhverves via MAB af en person på baggrund af en uddannelse, der er gennemført før 

den 26. november 2015 (eksempelvis den 21. januar 2014), vil gebyret blive beregnet fra den 26. november 

2015 uanset om man først autoriserer sig via MAB i fx marts måned 2016. Gebyret på 184 kr. reduceres dermed 

til 75 % idet det beregnes fra 26. november 2015 og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets 4 årige 

gyldighed. I dette tænkte eksempel frem til 20. januar 2018, hvor uddannelsesbeviset gyldighed udløber. Man 

skal da betale for tre påbegyndte 12 måneders perioder for perioden fra 26. november 2015 til 20. januar 2018 

og gebyret bliver dermed 3 x 46 kr. = 138 kr. 

Erhverver den samme person, som beskrevet i ovenstående eksempel, en S1-autorisation via MAB fx 1. 

september 2015, og altså nogle måneder før kravet om autorisation træder i kraft, skal personen alligevel kun 

betale for perioden der strækker sig fra 26. november 2015 og frem til uddannelsesbevisets gyldighed udløber.  

Så det vil stadig koste denne person 138 kr. at autorisere sig på baggrund af det tidligere erhvervede 

uddannelsesbevis. 

Et andet eksempel kunne være en person med et ældre sprøjtecertifikat, der gennemfører et opdateringskursus 

den 9. september 2015. Personen vil så være berettiget til en autorisation frem til og med 8. september 2019. 



 

 

Vedkommende skal betale for autorisationen for perioden fra 26. november 2015 til 8. september 2019. Gebyret 

fastsættes da til 100 %, og dermed 184 kr., idet der er tale om fire påbegyndte 12 måneders perioder.  

Et tredje eksempel er en person, der har været på opdateringskursus eksempelvis den 10. november 2011, og 

som logger sig på MAB via nem-ID i september 2015. Denne person kan ikke opnå en autoriseret i systemet, idet 

en autorisation i så fald ville udløbe den 9. november 2015, og dermed før kravet om autorisation træder i kraft. 

For at kunne få en autorisation, der skal gælde efter den dato, skal man derfor gennemføre et 

opdateringskursus, og den nye autorisation, der kan opnås herefter, vil løbe frem til 4 år efter gennemførelsen af 

opdateringskurset. Vælger denne person at gå på opdateringskursus eksempelvis den 20. januar 2016 kan 

vedkommende ikke købe eller anvende plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse i 

perioden fra 26. november 2015 frem til 20. januar 2016.  

En fjerde person har erhvervet et gammelt sprøjtebevis for en del år siden og har ikke anvendt 

plantebeskyttelsesmidler i en årrække pga. anden type beskæftigelse. I marts 2022 får han job som greenkeeper 

og gennemfører i april 2022 derfor et opdateringskursus relevant for greenkeepere og vil herefter kunne 

autorisere sig i MAB. Han vil da kunne erhverve en S1 autorisation og skal da betale gebyr fra april 2022 og fire 

år frem til uddannelsesbevisets gyldighed udløber, dvs. gebyret bliver da på 184 kr. 


