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Peter Slettegaard Gradischnig Majbritt Christensen 
Mobiltelefon: 5125 8536 Mobiltelefon: 4075 1737 

e-mail: psg@agropro.dk 1  e-mail: mch@agropro.dk 

Fornyelse af fuldmagt til AgroPro 

350 af AgroPros fuldmagter udløber her i efteråret. Dette skyldes, at fuldmagterne blev oprettet i 2011, og da 

en fuldmagt højst kan løbe i fem år, er der en overrepræsentation af udløbne fuldmagter, netop nu! 

AgroPro har desværre ikke mulighed for, at forny jeres fuldmagter, så når du får besked fra 

NaturErhvervstyrelsen, at fuldmagten er ved at udløbe, er du nødt til selv, at tage affære.  

Det er helt nødvendigt, at du forlænger fuldmagten, hvis vi fortsat skal kunne følge din ansøgning og lave 

arbejde for dig, i NaturErhvervstyrelsens Tast-selv-system! 

Vi har vedhæftet en guide til hvordan man forlænger AgroPros fuldmagt. Sæt meget gerne udløbsdatoen 

til d. 31.12.2020. 

Hvis det giver anledning til problemer, er du selvfølgelig ikke overladt helt til dig selv. Har du spørgsmål til 

guiden, er vi altid behjælpelige over telefonen, ligesom du er velkommen på kontoret, hvis ekstra assistance 

er påkrævet. Tjek eventuelt NaturErhverstyrelsens video om, hvordan man opretter fuldmagt, ved at følge 

dette link: http://help.naturerhverv.dk/kom-godt-i-gang/video-rediger-fulmagt/  

 

 

Nyt om Sprøjteautorisationsregler 

Omsider er Miljøstyrelsens IT-system, MAB, nu åbnet. Som vi har beskrevet tidligere, er der tale om et nyt 

regelsæt, der egentlig er trådt i kraft henover sommeren. Men som vi har set det så ofte før, var indholdet 

ikke helt på plads, ligesom IT-systemet også først er blevet klar til brug indenfor de seneste dage. 

Fra d. 1. oktober 2016, eller senest før du anvender, køber, eller sælger plantebeskyttelsesmidler næste 

gang, have enten en underskrevet tro-og-love erklæring, eller en lovpligtig autorisation. 

Når du har din tro-og-love erklæring på plads, er der herefter ingen grund til panik, da selve 

autorisationsordningen indfases over en lang periode, og man således først skal have sin endelige 

dokumentation på plads senest 1. juli 2020.  

I MAB kan de lovpligtige autorisationer indhentes, som fremover kræves ved anvendelse, køb og salg af 

plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse. Den første autorisation indenfor hver autorisationstype 

som hentes inden 1. juli 2020 er gratis.  

Vi foreslår, at du henter tro-og-love erklæringen, som du skal udfylde, samt underskrive og opbevare i 

virksomheden, sammen med gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Erklæringen kan hentes her: 

http://mst.dk/media/172199/tro-og-lov-erklaering.pdf Og denne erklæring skal du altså have liggende fra 1. 

oktober 2016, eller senest før du næste gang skal udbringe, købe eller sælge plante-beskyttelsesmidler. 

Kom forbi Bagkontoret og få hjælp til at afgive fuldmagt 

Som en særlig service, afholder vi åbent hus på bagkontoret, onsdag den 12. oktober kl. 9-15, på 

Brødlandsvej 145, 3310 Ølsted. Her kan du få hjælp, til at afgive fuldmagt til AgroPro, så vi kan udføre 

vores opgaver for dig, og følge din ansøgning. Husk at medbringe din virksomheds Nem-id, eller din 

pc, hvis du bruger digital signatur. 
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Når du skal logge ind i MAB, skal du gå ind via mst.dk/ mab-bruger. Husk, det er dit personlige NemID, der 

skal bruges. Der er lavet en guide til hvordan man får sin autorisation her: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/planter_og_miljoe/2016/Filer/pl_16_3014_2439_b1.pdf 

Der er lavet en indfasningsordning med forskellige frister for de forskellige autorisationstyper. Fristen for 

erhvervelse af S1- og S2-autorisationer er den 1. juli 2020. G1, G2, F1 og S3 autorisationer skal erhverves 

inden 1. april 2017.  

Fra 1. april 2017 skal forhandlere kontrollere købers autorisationsnummer ved salg af midler som kræver en 

G1 eller G2 autorisation. For andre midler skal forhandlerne kontrollere autorisationsnummer fra 1. juli 2020. 

 

Efterafgrøder 2016 

Husk at fristen for nedmuldning af MFO efterafgrøder er flyttet som følge af udsættelsen for tilsåning. MFO 

efterafgrøden må tidligst nedmuldes 6. november 2016. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/planter_og_miljoe/2016/Filer/pl_16_3014_2439_b1.pdf

