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Opsigelse af MPS -medlemsskab 
Som medlem af MPS har man rettigheder og forpligtigelser. Disse fremgår af den af-
tale der er indgået med MPS. 
Hvis man ønsker at afbryde medlemskabet af MPS skal vi minde om, at man skal 
sende udmeldelsen til MPS senest 1. november for at udmeldelsen kan træde i kraft 
den efterfølgende 1. januar.  
Udmeldelsen skal ske skriftligt til info@my-mps.com med kopi til Anne Krogh Larsen, 
GartneriRådgivningen på akl@vfl.dk. I udmeldelsen skal stå navn, MPS nr. og be-
grundelse. 
 

Besøg fra MPS 
I uge 43 kommer Marcel Bonegaards og Remco Jansen fra MPS på besøg i 
Danmark og Sverige. Er der noget du ønsker at drøfte vedrørende arbejdet med 
MPS, så er det muligt at få et besøg torsdag den 23. Oktober  i perioden 08:00- 
13:30. Besøget er gratis.  Kontakt Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen A/S på 
Tlf.: 87405674, mobil: 21 63 12 61 eller på akl@vfl.dk.   
 

Auditering november og december 
Der bliver gennemført auditering fra den 24.-28. november 2014 (er planlagt) og fra 
den 7.-12. december 2014.  
 

MPS-ABC certificering skema er blevet revideret 
MPS –ABC skemaet er blev revideret. Det gældende MPS-ABC certificeringsskema 
trådte i kraft fra 21. April 2014 (periode 5 2014). 
Der er følgende vigtige ændringer:  

 En virksomhed med produktion på flere lokaliter /adresse skal levere seperate 
MPS ABC registreringer  for hver lokalitet. 

 Fremover skal man som MPS deltager overholde gældende national  
lovgivning omkring plantebeskyttelsesmidler. Det vil sige, at man som dansk 
MPS deltager kun må benytte plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt i 
Danmark.  
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Udtagning af planteprøver 
I august blev der i 11 gartnerier udtaget planteprøver til pesticid-restanalyse. 
Formålet er at tjekke om der er overensstemmelse med det indberettede. I tre af 
gartnerierne blev der fundet rester af plantebeskyttelsesmidler , der ikke var blevet 
indberettet til MPS. Gartnerierne er nu blevet bedt om at indberette det manglende.  
 

Med venlig hilsen 

Danske Prydplanter 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 


