Generelt
Fra programmet Mark Online kan bedriftens forbrug af pesticider på afgrødeniveau
indberettes direkte til Miljøstyrelsens sprøjtejournalindberetning (SJI).

Fuldmagt til indberetning fra Mark Online
Forudsætningen for, at der kan overføres, er, at ejeren af bedriften har givet
fuldmagt til, at Mark Online må indberette pesticidforbruget. Dette gælder uanset
om man som landmand selv vil indberette eller om det skal overlades til en
konsulent.
Fuldmagt skal gives på www.Landbrugsindberetning.dk.
Der ligger en teknisk vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der er vist,
hvordan man giver fuldmagt til Mark Online.
http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetsproejtejournal-sji/

Opgørelse af pesticidforbrug
I Mark Online vælges menupunktet Indberetning, Pesticidregnskab, Pesticidforbrug,
som viser bedriftens pesticidforbrug pr. afgrøde. Enten som forbrug i alt eller som
mængde pr. ha.

Opgørelsen viser for hvert brugt middel forbruget summeret pr. afgrøde. Altså
summen af alle de linier i dyrkningsjournalen, hvor det samme middel er brugt, dog
opgjort pr. afgrøde. Det er kun opgaver, som i dyrkningsjournal er markeret som
udført (Reg), som medregnes.

Hvis dyrkningsjournalen er ført korrekt på markerne, vil oversigten vise det korrekte
forbrug på afgrøderne, og forbruget vil være klar til indberetning.
Justeret

Det opgjorte forbrug pr. afgrøde kan dog justeres inden indberetning. Det sker ved at
skrive en anden værdi i kolonnen Justeret. Det bør kun være undtagelsesvis, at man
justerer mængderne på indberetningssiden. Fordi man da mister sammenhængen
mellem det som er registeret pr. mark i dyrkningsjournalen, dvs. sprøjtejournalen, og
det som indberettes.

Pesticidkontrol – på afgrødeniveau
Pesticidforbrugssiden indeholder en pesticidkontrol, som med røde eller gule
trekanter, fortæller om forbruget af et sprøjtemiddel i afgrøden giver anledning til
bemærkninger.
Rød trekant

Midlet er ikke godkendt i afgrøden.

Rød trekant

Den anvendte dosis overskrider den godkendte dosis pr. sæson af midlet i afgrøden.

Gul trekant

Midlet er anvendt med en høj dosis, som godt nok ikke overskrider det tilladte, men
som virker urealistisk høj i forhold til normal praksis.

Gul trekant

Vejleder oprettet middel
Det anvendte middel er oprettet enten som en vejledernorm eller som en
bedriftsnorm. Forbrug af dette middel kan ikke indberettes til Miljøstyrelsen.
Løsning:
Ønsker man dette sprøjtemiddelforbrug indberettet, skal midlet byttes om til et
middel oprettet på landsniveau. Det skal ske i dyrkningsjournalen. Benyt Søg/Erstat
faciliteten.

Gul trekant

Afgrøden findes ikke i middeldatabasen
Denne besked kommer typisk, når markens afgrøde er en afgrøde oprettet på
vejlederniveau, og hvor vejlederafgrøden ikke er linket til en godkendelsesafgrøde i
middeldatabasen.
Løsning:
Kontakt din konsulent og bed ham om at linke vejlederafgrøden til en
godkendelsesafgrøde.

Gul trekant

Urealistisk høj dosis anvendt:
Mange midler har ikke en maximal tilladt dosis pr. år. For disse midler har vi valgt at
skrive en gul trekant med beskeden ”Det virker utænkeligt, at der midlet er anvendt
med mere end 5 gangeden tilladte dosis pr. behandling”.

Gul trekant

Glyphosatmiddel ikke godkendt i afgrøden
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Hvis et glyphosatmiddel er anvendt, og midlet ikke er godkendt i afgrøden, kommer
der en besked om, at midlet ikke er godkendt i afgrøden, men det kan lovligt
anvendes før fremspiring eller efter høst.
Dosis af glyphosatmiddel overskrider den godkendte dosis pr. sæson i afgrøden
Hvis dosis af et glyphosatmiddel overskrider den godkendte dosis pr. sæson i
afgrøden, kommer der en besked om, at der maksimalt må anvendes xx l/ha i
afgrøden. Men der kan lovligt anvendes en højere dosis før fremspiring eller efter
høst.

Indberetning

Indberetning til Miljøstyrelsen udføres ved at vælge menupunkt ”Rediger”, ”Indberet
til Miljøstyrelsen (SJI)”. Du kan også klikke på ikonen i værktøjslinien (se rød pil på
figuren herover)
Herved fremkommer en dialogboks, hvor man klikker OK, for at udføre
indberetningen. Det er også muligt at udskrive indholdet af indberetningen.
Indberetningen sendes til Miljøstyrelsen så hurtigt som muligt. Man kan følge, hvor
langt den er nået i visningen Indberetninger.

Afventer

Status på indberetning
Indberetningen venter på at blive overført til Miljøstyrelsens server.

Behandler

Indberetningen behandles af Miljøstyrelsens server.

Gennemført

Indberetningen er overført til Miljøstyrelsens server. Man kan se selve
indberetningen på siden www.Landbrugsindberetning.dk under punktet
Indberetninger.
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Afvist

Hvis indberetningen ikke kan modtages af Miljøstyrelsen bliver den afvist. Det skyldes
normalt, at man har glemt at give Mark Online fuldmagt til at udføre indberetning.

Fejlet

Der er sket en fejl under overførslen til Miljøstyrelsens server.
Løsning: Prøv igen. Hvis det gentager sig så kontakt vores hotline (tlf. 7015 5015).
Kvittering
Du modtager en kvitteringsmail fra Miljøstyrelsen, når du har indberettet.
Fortryde en indberetning
Det er den seneste indberetning, som er den gældende. Derfor kan man altid
fortryde en indberetning, ved at sende en ny.
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