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Til høringsparter mv.   

   

  

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle 
professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og 
indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og 
gartnerier mv. 
 
Det foreliggende udkast til nye regler adskiller sig fra den gældende 

bekendtgørelse om sprøjtejournaler ved at regeludkastet regulerer pligten til at 

føre journal for alle professionelle brugere af pesticider og ikke kun jordbrugere. 

 

I dag er jordbrugere, gartnerier og planteskoler mv. omfattet af gældende 

sprøjtejournalbekendtgørelse, mens øvrige professionelle brugere, der anvender 

pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng, alene er omfattet af den generelle pligt 

til journalføring, der følger af artikel 67 i EU-pesticidforordningen (forordning 

1107/2009). Med et "samlet" regelsæt vil der blive skabt fuld klarhed over, at alle 

professionelle brugere er omfattet af disse journalføringsregler, der er affattet i 

overensstemmelse med EU-forordningens krav på området.    

 

Den gældende sprøjtejournalbekendtgørelse indeholder en bagatelgrænse, der 

friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal. 

Bagatelgrænsen genfindes ikke i EU-forordningen, og den foreslås derfor ophævet, 

så pligten fremadrettet gælder alle uden undtagelse.  

 

I øvrigt indeholder bekendtgørelsesudkastet en mindre ændring, der består i, at 

registrering af navnet på det anvendte sprøjtemiddel suppleres med midlets 

registreringsnummer med henblik på en præcis identifikation af midlerne.  

 

Reglerne om indberetning af sprøjtejournaler - en pligt der er pålagt de større 

jordbrugere og gartnerier/planteskoler mv. - er uændrede i forhold til de gældende 

regler. 

 

Høringssvar 

Miljøstyrelsen beder om at modtage eventuelle kommentarer til det foreliggende 

udkast til bekendtgørelsen senest 22. maj 2017. Høringssvar bedes sendt per e-

mail til mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, Pesticider & Biocider, Strandgade 29, 

1401 København K med angivelse af journalnummer 029-00649. Modtagne 

høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. 
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Spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål til denne høring kan rettes til funktionsleder Anny Toftkær, 

dir. tlf. 72 54 42 19, også e-mail antof@mst.dk eller jurist Claus-Peter Clausen, dir. 

tlf. 72 54 45 98, også e-mail clcla@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus-Peter Clausen 


