Opfølgningskursus til sprøjtebevis
...og autorisation i MAB

Opfølgningskursus til sprøjtebevis
...og autorisation i MAB

Opfølgningskursus og autorisation - hvornår?

Tag et opfølgningskursus på KHL

Hvert 4. år skal du på et opfølgningskursus for at du fortsat må bruge sprøjtemidler til erhverv. På baggrund af dit gyldige opfølgningskursusbevis skal du
autoriseres i Miljøstyrelsens MAB-system, for at du fortsat kan købe og bruge
bekæmpelsesmidler. Din autorisation gælder således i samme 4-års periode
som dit bevis på opfølgningskursus.

KHL afholder opfølgningskurser til sprøjtebevis:

Din S1-autorisation i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler) skal være på plads inden d. 1. juli 2020 og den 1. autorisation er gratis
(indtil juli 2020). Indtil da kan du nøjes med en underskrevet ”Tro og love”-erklæring på, at du opfylder uddannelsespligten, hvis du ønsker at vente med
at autorisere dig.
Du kan læse om og autorisere dig i MAB-systemet, der ligger på Miljøstyrelsens side:
mst.dk/mab-bruger
• Du skal have taget opfølgningskursus inden for de seneste
4 år for at kunne autorisere dig
• Du skal logge ind med dit personlige NemID
• Du kan få hjælp med at autorisere dig ved at kontakte din
planteavlskonsulent eller sekretær Pernille Q. Nørgaard hos
KHL Planteavl.
• Eller du kan få hjælp med autorisation næste gang du er på
opfølgningskursus hos KHL.

”Vi har vilje til at give viden værdi”

Kolding Herreds Landbrugsforening | Niels Bohrs Vej 2 | 6000 Kolding | khl@khl.dk | www.khl.dk

Tirsdag d. 3/10 2017, kl. 9.00 – 16.30 (461301KHL40/1-17)
Mandag d. 20/11 2017, kl. 9.00 – 16.30 (461301KHL47/1-17)
Sted: Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.
Pris: (Deltagergebyr, forplejning og materialer) i alt kr. 750,Tilmelding: Skal ske direkte på www.efteruddannelse.dk med dit NemID eller
Medarbejdersignatur. Se kursusnr. i parentes herover og skriv/kopier det ind i
søgefeltet på Efteruddannelse.dk, så finder systemet selv kurset frem til dig.
Ved problemer med elektronisk tilmelding kontakt Majken Helsgaard, Dalum Landbrugsskole, på tlf. 6313 2711 eller planteavlssekretær Pernille Q. Nørgaard, KHL, på tlf. 7634
1714. Kurserne udbydes som AMU-kursus i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Der
kan søges om tilskud for tabt arbejdsfortjeneste (VEU-godtgørelse) efter kurset.

•
•
•

Der er mødepligt til HELE dagen for at få dit kursusbevis,
men der afsluttes IKKE med en prøve.
Du får et kursusbevis, der er gyldigt i 4 år og som skal kunne forevises på forlangende, hvis du får kontrolbesøg.
Du skal have et gyldigt kursusbevis for at du kan blive autoriseret i MAB-systemet og fremover kan købe sprøjtemidler.

”Vi har vilje til at give viden værdi”
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