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MPS GAP ligestillet med GLOBALG.A.P 
MPS GAP har været igennem en benchmarking med GLOBALG.A.P. og blevet ac-
cepteret som ligestillet med GLOBALG.A.P.  
Fremadrettet skal man certificeres efter MPS GAP skema version 11.1.  
Hvis man fremadrettet at mærke sine med planter med det pink GGN -label, så skal 
man have et GLOBAL.GAP- certifikat (se info omkring GLOBALG.A.P og GGN la-
bel).  
 
 

MPS GAP sporbarhedsmodul. 
Hvis man som virksomhed indkøber og videresælger salgsplanter fra andre gartneri-
er skal være opmærksom på at der er kommet et sporbarhedsmodul til MPS GAP. 
Sporbarhedsmodulet er et krav, hvis videresalget udgør mere end 25% af virksom-
hedens samlet salg (i volumen/stk.).  
 
 

Ændringer vedr. betaling til GLOBALG.A.P. og brug af GGN label. 
MPS-GAP virksomheder har betalt et årligt gebyr på 100 EURO (Procucer Registra-
tion Fee) til GLOBALG.A.P via MPS.  
Fra 2020 har GLOBALG.A.P hævet dette gebyr, og det vil fremadrettet tillige afhæn-
ge af virksomheden produktionsareal. MPS har været nødt til at acceptere denne 
stigning, og dette betyder at alle MPS GAP certificerede virksomheder i 2020 vil blive 
opkrævet det forhøjet GLOBALG.A.P. gebyr via MPS.  
 
GLOBALG.A.P har fremlagt en aftale fra og med 2021, som MPS ikke har tilsluttet 
sig. Dette betyder følgende for MPS -GAP certificerede producenter: 
 
Fra 1. januar 2021 

• MPS GAP vedbliver med at være ligestillet med GLOBALG.A.P, men 
uden brug af GGN- label. Man fortsætter med at være MPS GAP certificeret 
producent, og man får GGN-nummer og man vil være at finde i 
GLOBALG.A.P databasen. GGN-nummer må bruges på emballage, etiketter 
m.m.  Man betaler et gebyr på 100 Euro om året til GLOBALG.A.P. 

• Hvis man som producent ønsker at bruge GGN-label på produkterne 
skal man skifte til GLOBALG.A.P certificering og betale producentgebyr til 
GLOBALG.A.P. 
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Afgifterne i skemaet ovenover dækker kun producentafgift i forbindelse med 
GLOBALG.A.P. Der vil derudover komme udgifter i form af certifikat licenser (25 Euro 
pr. stk. pr. år) og betaling for auditeringer.   
 
Bruger man eller vil man fremadrettet bruge GGN label på produkterne, så vil MPS 
være behjælpelig med det administrative omkring overførsel fra MPSGAP til 
GLOBALG.A.P.  
 
Lige nu afventer vi svar på hvorvidt MPS ECAS har rettigheder til auditering af 
GLOBALG.A.P i Danmark, så gartnerierne fortsat kan få gennemført GAP, MPSSQ 
og MPS ABC auditering samlet.  

 
 

GLOBALG.A.P reducerer opkrævning for 2020 

I en e-mail fra 12. maj oplyser GLOBALG.A.P, at de på grund af corona-krisen redu-
cerer producentgebyret for 2020 med 30%.  
Samtidig oplyser GLOBALG.A.P, at der arbejdes på at finde løsninger vedrørende 
MPS GAP certificerede gartnerier, der bruger GGN-label. De håber på at komme 
med anvisninger i slutningen af juni. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

Flora Dania 
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