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J.nr. 2021-3277 

  
 

Landbrug & Fødevarers høringssvar på ”Udkast til bekendtgørelse om sprøjtejournal for 

alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle 

jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.” 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger jf. nedenfor.  

 

• Vedr. § 4 stk. 1 

L&F anser det som en unødvendig stramning i forhold til EU's forordning (2009/1107) at kræve 

oplysninger i indberetningen om det anvendte middels registreringsnummer, da midlets navn 

fremgår af indberetningen. Denne udvidelse af oplysningerne vil kræve betydeligt ekstra 

arbejde for mange landmænd. Det er uforståeligt, at ændringen i høringsnotat betegnes som 

en ”præcision af pligtige oplysninger”. For jordbrugere, som fører sprøjtejournal i en 

papirudgave, vil det være en voldsom ekstra administrativ belastning. Der udføres allerede et 

stort antal kontroller af landmandens kemirum, så produkter med udløbet registreringsnummer 

vil blive opfanget i denne kontrol og/eller landmandens egenkontrol.  

 

I EU-forordning nr. 1107/2009, Artikel 67 står der: 

Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler fører i mindst tre år registre over de 

plantebeskyttelsesmidler, de anvender, omfattende oplysninger om plantebeskyttelsesmidlets 

navn, tidspunkt og dosis for anvendelsen samt areal og afgrøde, som plantebeskyttelsesmidlet 

blev anvendt på. 

 

• Vedr. § 4 stk. 6 

L&F mener, at det ikke er et EU-krav i forordningen (2009/1107) at registrere forbruget af bejdset 

såsæd på markniveau ej heller hvilke bejdsemidler, der er anvendt på såsæden. Bejdset såsæd 

er en vare på lige fod med f.eks. en palle behandlet med et insekticid og derfor ikke omfattet af 

reglerne. Et sådan registreringskrav vil være en betydelig ekstra administrativ byrde for 

erhvervet. Firmaer eller landmænd, der bejdser frø og korn, skal allerede rapportere deres 

forbrug af bejdsemidler jf. § 4 stk. 3. 
 

Landbrug & Fødevarer står selvfølgelig til rådighed med uddybende kommentarer til overstående. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Søren Thorndal Jørgensen 
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