Til relev ante høringsparter
(Høringsparter fremgår af v edlagte bilag)

Høring af Vejledning til undervisning i hånd- og
rygsprøjtecertifikat

Miljøsty relsen sender hermed revideret udkast til v ejledning til undervisning i
hånd- og ry gsprøjtecertifikat i høring hos relevante parter.
Høringsfristen er 17 . maj 2021.
Høringssv ar og eventuelle spørgsmål i relation til høringen rettes til:
Anita Fjelsted, anfje@mst.dk, tlf.: 41 27 20 94.
Anfør sagsnummer 2021-9070 v ed besvarelsen.
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb,
ov erdragelse og professionel anv endelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen) blev senest ændret med bekendtgørelse nr. 2280
af 29/1 2/2020. V ejledningen, der hermed sendes i høring, udgør vejledning til
denne bekendtgørelses kapitel 5.
Dette er den anden v ersion af v ejledning til undervisning i hånd - og
ry gsprøjtecertifikat. Denne v ersion af v ejledningen er by gget lidt anderledes op
end første v ersion og det nye i denne v ejledning er, at hånd - og ry gsprøjteprøverne
er rev iderede og frem over skal aflægges digitalt (se kapitel 3). Det er hensigten, at
denne v ejledning skal træde i kraft 1 . august 2021, således at skolerne hen over
foråret og sommeren har tid til at få det administrative på plads i forhold til at
prøv erne fremover skal afholdes digitalt.
Det er det samme prøv esystem og prøveadministration, som anvendes til
sprøjtecertifikatet (S1 -autorisation).
V ejledningen udgør en undervisningsmanual til brug for uddannelsen i
hånd- og ry gsprøjtecertifikat og opdateringskurset i hånd - og
ry gsprøjtecertifikat. V ejledningen skal sikre, at undervisningen og prøveaflæggelse
gennemføres ensartet og korrekt på alle skoler, således at bestemmelserne i
bekendtgørelsen om undervisningens behandling af emnerne overholdes.
V ejledningen henvender sig til skoler, undervisningssteder,
lærere og undervisere, der underviser i hånd - og ry gsprøjtecertifikat. V ejledningen
sendes i høring til den høringskreds, der fremgår af v edhæftede bilag.
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V ejledningen består af 6 kapitler.
Kapitel 1 : Generelt om hånd- og ry gsprøjtecertifikatet, udbyder af kursus,
dispensationer for undervisning og tilgængelighed af undervisningsmateriale.
Kapitel 2: Omhandler indholdet af undervisningen, vægtningen af emnerne fra
bekendtgørelsens bilag 3, prøvens udformning, sv arprocent for at bestå prøven,
samt anv endelse af hjælpemidler.
Kapitel 3: Beskriv elser af de ny e digitale prøver, der skal bruges når prøven til
hånd- og ry gsprøjtecertifikatet skal aflægges.
Kapitel 4: Giv er rammerne for prøveafholdelsen.
Kapitel 5: Ridser kort sammenhæng mellem certifikat og autorisation op.
Kapital 6: Omhandler indholdet af undervisningen på opfølgningskurset jf.
bekendtgørelsens bilag 8.

Med v enlig hilsen
Anita Fjelsted
41 27 20 94
Anfje@mst.dk
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