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Hvordan melder jeg meg på kurset? 

 
Gå til nettsiden http://mattilsynet.smartlearn.no og klikk på Innlogging.  

 

 
 

 

Klikk på den type elektronisk ID som du har passord til å benytte. Fyll deretter inn ditt 

fødselsnummer og passord samt kode fra SMS, kodebrikke eller PIN-kodebrev. Dersom du 

ikke har benyttet elektronisk ID tidligere kan du lese mer om dette, samt registrere deg på 

Difi sin nettside. Dersom du har problemer med din elektroniske ID kan du ta kontakt med 

Difi på tlf 800 30 300. 

 

 
  

http://mattilsynet.smartlearn.no/
http://eid.difi.no/nb/id-porten
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Under knappen Brukerprofil kan du redigere  

din kontaktinformasjon.  

  

 

 

 

    Det kan være hensiktsmessig å fylle ut e-post  

    adressen din dersom den ikke allerede er automatisk utfylt. 

    Eventuelle beskjeder fra kurset vil bli sendt ut per e-post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du finner autorisasjonskurset når du klikker på fanen Kurskatalog og deretter på Vis alle 

kurs. 

 
 

 

Det er to fornyingskurs tilgjengelig: 

1) Fornyingskurs Plantevernmidler 

2) Utvidet tid – Fornyingskurs Plantevernmidler 

 

Kurset Fornyingskurs Plantevernmidler er det ordinære fornyingskurset. Kurset avsluttes 

med eksamen. Eksamenstiden er 1 ½ time.  

 

Kurset Utvidet tid – Fornyingskurs Plantevernmidler gjelder personer som kan dokumentere 

at de har krav på utvidet tid på eksamen. Eksamenstiden på dette kurset er 2 timer. Kurset 
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krever godkjenning fra fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) før det kan startes. Ta 

kontakt med FMLA i ditt fylke for å dokumentere at du har krav på utvidet eksamenstid. 

 

Teoridelen av kursene (det vil si selve kurset inkl. øvingsoppgaver og lærebok) er tilgjengelig 

så lenge du måtte ønske. Det gjelder både kurset med ordinær eksamenstid og kurset med 

utvidet eksamenstid 

 

I tillegg finnes kurset Kursarrangør som er beregnet for de som arrangerer kurs. Dette kurset 

inneholder ingen avsluttende eksamen. Gjennomføring av dette kurset vil således IKKE 

kunne gi autorisasjon for bruk av plantevernmidler. 

 

Vær oppmerksom på at disse kursene kun gjelder de som skal FORNYE 

godkjenningen sin. Det er også et krav at man skal ha et yrkesmessig behov for 

plantevernmidler. Det kan du lese mer om på Mattilsynets nettsider.  

 

Klikk på pluss-symbolet  på det kurset du skal gjennomføre.  

 
 

 

Under fanene Kursets målbeskrivelse og Kursinformasjon finner du informasjon om kurset. 

For å melde deg på kurset må du akseptere brukervilkår og betingelser under fanen 

Påmelding. Klikk deretter på Meld deg på og betal, og betal med ditt kort.  

 

 
 

 

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/hvem_kan_faa_autorisasjon_for_bruk_av_plantevernmidler.2612
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Betalingen gjelder tilgang til det nettbaserte kurset, det vil si både teoridelen, elektronisk 

lærebok og eksamen. Dersom du må ta eksamen på nytt vil det ikke tilkomme ekstra 

kostnader i den forbindelse.  

 

Hvis du av ulike årsaker likevel ikke ønsker å delta på det nettbaserte kurset må du gi 

beskjed om dette til Mattilsynet (autorisasjonskurs@mattilsynet.no) innen 14 dager fra 

påmelding. Vær vennlig å benytte angreskjemaet som du har mottatt på e-post. Du vil da bli 

avmeldt og påmeldingsavgiften vil bli refundert.  

 

Vær også oppmerksom på at dersom du har startet på fornyingskurs med ordinær tid, men 

ønsker å bytte til kurset med utvidet eksamenstid vil du måtte starte på nytt fra begynnelsen 

av kurset. Det vil også påløpe en ny kursavgift dersom man melder seg på ett nytt kurs 

underveis, med mindre noe annet er avtalt med Mattilsynet, seksjon planter. 

 

Om du vil vite mer om hvordan kurset fungerer, finner du informasjon om dette under «Ofte 

stilte spørsmål». 

mailto:autorisasjonskurs@mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_autorisasjonskurs.17253
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_autorisasjonskurs.17253

