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Eftermiddagsmøde om MPS 
Der inviteres til eftermiddagsmøde vedrørende MPS  

 
torsdag den 15. november 2018 kl. 14.00-16.00  

 
Mødet holdes på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. 
 
På mødet vil Remco Jansen, MPS fortælle sidste nyt om MPS. Emner på mødet vil 
blandt andet være: 

  
o Status omkring MPS GAP og Global GAP 
o Detailkædernes krav til certificering -hvilke kæde har krav om certifice-

ring om certificering – Hvilke er på vej? 
 

 
Tilmelding skal ske til Tine Andsager Jensen på taj@seges.dk senest tirsdag den 13.11. 
2018.  
 

Ny version af MPS GAP krav 
MPS GAP certificeringsskemaet har været igennem en sammenligning med GlobalGAP, og 
der er nu kommet en ny version af MPS GAP certificeringsskemaet – version 11. Den nye 
version er gældende fra 15. september 2018. 
Det vil sige, at MPS GAP auditeringer efter 15. september 2018 gennemføres efter v11-
skemaet.  
 
Når man fremadrettet blive auditeret efter MPS GAP skema v11, kommer man automatisk 
med i Global GAP databasen og man får et GGN-nummer.  
Denne benchmarking med GlobalGAP betyder, at brugerne af MPS GAP kommer til at beta-
le et årligt gebyr til GlobalGAP på 100 Euro. Dette opkræves af MPS ECAS sammen med 
betaling for auditering. 
 
I det nye skema er der sket en række ændringer og på flere punkter er kravene blevet slæk-
ket. Der er sket ændringer på følgende punkter: 
2.2a, 2,8, 2.19, 2,20 og 7.  
Med hensyn til punkt 7, så er det ikke aktuelt for virksomheder, der producerer ikke- spiselige 
potteplanter.  
 
Den danske MPS GAP håndbog foreligger også i en version 11. Kontakt Anne Krogh Larsen 
– akl@seges.dk, hvis du vil bruge den danske håndbog. 
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Nye regler for brug af MPS logo. 
Fra den 1. januar 2019 skal det nye MPS logo være på alt emballage, hjemmeside, doku-
menter m.m. Det er fra den 1. januar 2019 ikke længere tilladt at bruge de gamle logoer.  
 
Det nye MPS logo ses her.  

 
 
 
 
 

Nye kulturgruppe- standarder (clusterstandards). 
Der er kommet nye kulturgruppe-standarder, og de træder i kraft fra periode 11, 2018. Dette 
kan påvirke din kvalifikation. Hvis det påvirker din kvalifikation, kan du allerede se effekten 
efter den første kvalifikation i 2019. Så hold øje med kvalifikationen, så du kan tage gribe ind, 
hvis nødvendigt. 
 
Kontakt Anne Krogh Larsen, hvis du har brug for en gennemgang af din kvalifikation.  
 
 
 
Med venlig hilsen 

Flora Dania 

 

Peter Larsen-Ledet/Anne Krogh Larsen 


