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Auditering - efterår 2017 
Uge 42 og uge 50 er fra MPS-ECAS fastsat som auditeringsuger i Danmark. I disse to uger 
vil der gennemføres MPS GAP, MPS SQ og MPS ABC auditeringer. Planlægningen af audi-
teringerne påbegyndes i uge 36.  
  

MPS ABC  
Der er i 2017 kommet et opdateret MPS ABC certificeringsskema, der trådte i kraft den 24. 
april 2017 (fra periode 5, 2017).  
 
MPS GAP 
MPS har udarbejdet en ny version af MPS GAP certificeringsskemaet (version 10). Den nye 
version trådte i kraft den 1. juli, og der vil være en overgangsperiode på 3 måneder. Fra 1. 
oktober vil alle virksomheder, der skal MPS GAP auditeres blive auditeret efter de nye MPS 
GAP krav (skema V10). 
Nedenfor er en del af ændringerne i MPS-GAP v10:  

- MPS-GAP v10 omfatter både produktion af prydplanter og udgangsmateriale (stiklin-
ger, småplanter m.v.) 

- Specifikke krav vedrørende produktion af udgangsmateriale findes under kap 3-7.  
- Alle produkter, der sælges af et MPS- GAP certificeret virksomhed skal være enten 

MPS-GAP, MPS ABC, Global GAP certificeret eller have en anden relevant certifice-
ring. Der gives en 3 årig periode til at opfylde dette krav. Se mere under 2.2a 

- Udgangsmaterialet (småplanter, stiklinger, moderplanter m.m) skal fremover væ-
re/komme fra certificeret materiale. Dette skal gradvist implementeres over en perio-
de på 3 år. Se nærmere under punkt 2.8. 

- For at undgå forurening af omgivelserne/miljøet skal vand indeholdende pesticidre-
ster renses inden det udledes til kloak eller vandløb. Se nærmere under punkt 2.12 f. 

- Der er opsat krav vedrørende reduktion af afdrift og sprøjtehøjde (50 cm) for sprøjte-
bom. Se nærmere under punkt 2.14 p. 

- Der er i MPS Gap v10 ingen krav vedrørende Social ansvarlighed. Dette vil fremover 
ligge i MPS SQ.  

 
Ved auditering skal man være opmærksom på følgende: 

- Auditering efter det nye skema starter 1. oktober 2017 
- Produktion af stiklinger til eget brug eller til videre salg vil blive auditeret efter kravene 

i kap 3-7.  
 
Vi er i gang med at undersøge hvorvidt ændringerne i MPS GAP får betydning for prisen på 
auditering.  Til orientering er vedhæftet prislisten for 2017.  
 
Med venlig hilsen 
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