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MPS Nyhedsbrev 14. juli 2022 
 

Ny version af MPS SQ 
Den 1. juni 2022 er MPS SQ-version 10.0 trådt i kraft. Som eksisterende MPS SQ 
certificeret virksom kan man fra 1. september 2022 og frem til 1. januar 2023 vælge 
om man vil auditeres efter den gamle version ( MPS SQ v 9.0) eller MPS SQ v10.0. 
Hvis man ønsker at blive auditeret efter version 10.0, skal man give ECAS besked 
om dette.  
Efter den 1. januar 2023 skal alle virksomheder auditeres efter MPS SQ v 10.0.  
 

 
 
Krav i MPS SQ v.10.0: 

• Certifikatet for MPS SQ vil fremover kun være gyldigt  i 1 år i stedet for 3 år. 
En gang per kalenderår bliver der audit, der dækker alle MPS SQ -kravene. 

• Da certificeringen kun er gyldig i et år, skal audit fremadrettet være gennem-
ført inden udløbsdatoen på certifikatet.  

• Man skal have en gyldig MPS ABC-kvalifikation ( A+, A, B, C)( pkt. 1.1.1) 

• Ledelsen skal udpege en  arbejdsleder, der får ansvar for sundhed og sikker-
hed (arbejdsmiljø) (pkt. 1.1.4 ) 

• Under audit vil interview med repræsentant for ledelsen, sikkerheds-/ ar-
bejdsmiljørepræsentant og øvrige personale blive opprioriteret.  

• Arbejdstid, overarbejder skal følge nationale regler og overenskomster på om-
rådet 

• Minimumsløn vil fremover være baseret på Verdens Bankens fattigdoms-
grænse.  

 
Standarden for MPS SQ v. 10 findes her:  
https://my-mps.com/wp-content/uploads/2022/05/MPS-SQ-Certification-criteria.pdf 
 
Vær opmærksom på, at der i MPS SQ v.10 er en anden nummerering af kravene end 
i version 9, og dokumenter udarbejdet under version 9, derfor skal have nye numre.  
 
 
 

Reliability index (RI) 
I løbet af efteråret 2022 indfører MPS et ”Reliability index” (RI) i forbindelse med 
MPS ABC. Formålet med RI er at sikre pålidelige data til beregning af MPS ABC-
scoren, og dermed videre  informationer  til markedet, der er ærlige og af høj kvalitet.  
MPS ABC-deltagerens RI bliver udtrykt i procent, og vil kun være synlig for deltage-
ren. RI bruges af MPS til at vurdere hvorvidt, der skal laves ekstra kontrol/audit. RI 

https://my-mps.com/wp-content/uploads/2022/05/MPS-SQ-Certification-criteria.pdf
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inddeles i 3 grupper  ”Høj”, ”Medium” og ”Lav”. I tabellen nedenfor ses betydningen 
af RI på antal af audit og antal planteprøver per år.  
 
Tabel 1: Konsekvenser af RI-klassificering på antal audits og prøveudtagninger (MPS).  

RI klassificering Høj Medium Lav 

RI score > 75% 50-75% < 50% 

Udtagning af plante-
prøver 

 1 gang om året 2 gange om året 2 gange om året 

Audit i virksomhed 1 gang hver 3. år  1 gang hver 3. år 1 gang om året 

Desk audit 4 gange om året 4 gange om året 4 gange om året 

 

De ekstra audits, der skal gennemføres ved RI-klassificering ”Medium” og ”Low”  be-
tales af MPS ABC-deltageren. De ekstra omkostninger sættes på den årlige faktura.  
 
RI-scoren for det kommende år beregnes ud fra det forudgående år fra 1. november 
til 31. oktober.  Som MPS ABC-deltager starter man 1. november med en score på 
100 % hvorfra der trækkes fradrag, der er samlet sammen i løbet af forudgående år.   
 
 RI-score = 100% - fradrag  
 
RI-scoren er fastfryses for det næste år, og en ny beregnes 1. november.  
 
Følgende har betydning for RI-scoren: 

• For sen og ufuldstændig indberetning af data til MPS ABC 

• Audit der viser, at der uoverensstemmelser mellem indkøb og indberettet data.  

• Pesticidrest analyser af planteprøver, der ikke stemmer overens med indberet-
tede data. 

For hver MPS-periode, der indberettes for sent, gives 2 %- point i fradrag.  
 
For at undgå fradrag i RI-scoren og dermed undgå ekstra kontrol/audit, skal der  
være fokus på følgende: 

• MPS ABC -perioderne skal sendes senest 5 arbejdsdage efter periodens 
slutdato.  Hvis ikke alle data er tilgængelig eller der behov for at rette i indta-
stede data, vil det fortsat være muligt at lave ændringer senere og gensende 
perioderne.  
Dette betyder at data, der ligger i periode 7, 2022 med slutdato den 17. juli, 
skal være indsendt senest 22. juli, 2022.  

• Det anbefales at kontrollere og sammenholde indkøb med indtastede data 
plus lager inden audit. Her kan rapporter lavet i MPS ABC være en hjælp.  

• Alle pesticider der anvendes skal indberettes i MPS ABC. 
 
For yderligere informationer omkring MPS SQ v10.0 og RI kontakt Anne Krogh Lar-
sen, MPS- koordinator Danmark på mobil 21631261 eller akl@hortiadvice.dk. 
 
 God sommer.  
 
Med venlig hilsen 

Flora Dania 

Peter Larsen-Ledet / Anne Krogh Larsen 
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