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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/indberet-
sproejtejournal-sji/ 

 
 

Opgørelse af pesticidforbrug 
I Mark Online vælges Indberetning, Pesticidregnskab, Pesticidforbrug. Siden viser 
bedriftens pesticidforbrug registreret i dyrkningsjournalen summeres op pr. afgrøde. 
Man kan vælge at vise forbruget i alt eller som mængde pr. ha. 
 
Herunder er vist et eksempel på, hvordan opgørelsen viser sig i Mark Online. 
 

 
 

 For hver af bedriftens afgrøder vises summeret forbrug af hvert middel registreret i 
dyrkningsjournalen i kolonnen ”Reg. Spr.”. 

http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberet-sproejtejournal-sji/
http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberet-sproejtejournal-sji/
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Hvis sprøjtejournalen er ført korrekt på markerne, vil oversigten vise det korrekte 
forbrug på afgrøderne, og forbruget vil være klar til indberetning.  
Dette vil typisk være situationen, hvor enten landmanden selv har ført 
sprøjtejournalen, eller har bedt konsulenten om at føre sprøjtejournalen i Mark 
Online. 

 
Justeret Det opgjorte forbrug pr. afgrøde kan justeres inden data overføres. Det sker ved at 

skrive en anden værdi i kolonnen ”Justeret”. Man kan også anvende kolonnen 
”Justeret” til at indtaste og fastlåse tallene fra ”Reg. Spr.” inden der indberettes.  

 
Bemærk, at hvis der ikke ønskes indberettet forbrug for et middel, skal der skrives 0 i 
”justeret” kolonnen. 

 
Bemærk, at forbrug, som indtastes i ”justeret” kolonnen ikke retter forbruget 
registreret på markens dyrkningsplan. Hvis man ønsker at dyrkningsjournalen skal 
være opdateret skal ændringer indtastes direkte i dyrkningsjournal. 
 

Opret middel Man kan tilføje sprøjtemidler som ny linje i tabellen, eller med genvejstasten Ctrl+N. 
For ekstra midler kan man kun indtaste forbrug i Justeret kolonnen. 

 
Medtag planlagte Øverst i billedet kan man vælge om opgørelsen fra dyrkningsjournalen også skal 

medtage planlagte sprøjtninger.  
Løsningen er relevant, hvis indberetningen af pesticidforbruget skal ske med 
udgangspunkt i landmandens sprøjteplan. Typisk, hvor landmanden ikke selv har ført 
sprøjtejournal i Mark Online, eller ikke har bedt konsulenten om at føre 
sprøjtejournalen. Det kræver naturligvis, at der foreligger en sprøjteplan i Mark 
Online – typisk en sprøjteplan, der stammer fra tilrettede standardplaner i DLBR 
Mark. 

 

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. 
NB: Vær opmærksom på, at mange midler ikke har en max. dosis pr. sæson. Det 
betyder, at midlet godt kan forekomme med høj dosis uden at udløse advarsel, 
selvom den angivne dosis ligger flere gange over max. dosis pr. behandling. 

 
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: 
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Ønsker man dette sprøjtemiddelforbrug indberettet, skal midlet byttes om til et 
middel oprettet på landsniveau. 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: 
 Find den normansvarlige (PlanteITAdministrator) på centret, og bed ham om at linke 

vejlederafgrøden til en godkendelsesafgrøde.  Det gør han i Mark Online via 
menupunktet Normer, Afgrøder.  

 
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 gange den tilladte dosis pr. behandling”. 
 

Gul trekant Glyphosatmiddel ikke godkendt i afgrøden 
 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.  

Pesticidkontrollen tester for 
Man skal være opmærksom på, at pesticidkontrollen tester på forskelligt 

detaljeringsniveau i udskriften Pesticidkontrol og på opgørelsessiden til 

Pesticidforbrug.  

I pesticidkontroludskriften kendes behandlingsdatoen, behandlet areal og tidligere 

behandlinger. Derfor kan udskriften udføre en mere detaljeret test, hvor der tages 

hensyn til midlets godkendelse netop på behandlingsdatoen, om godkendt dosis pr. 

behandling er overskredet, og test på om antal behandlinger på marken overskrider 

det tilladte. 

Herunder følger en liste over hvad der testes for i henholdsvis udskriften 

Pesticidkontrol og hvad der testes for på indberetningssiden. 

 I udskriften 
Pesticidkontrol 
(Markniveau) 

På siden 
Pesticidforbrug 
(Afgrødeniveau) 

Rød advarsel 
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Middel ikke godkendt i afgrøden: 
Det er ikke tilladt at anvende midlet i 
afgrøden 

Ja Ja 

Max dosis pr. behandling er overskredet: 
Der må maximalt anvendes X,X l/ha af 
midlet i afgrøden pr. behandling 

Ja Nej 

Max dosis pr. sæson er overskredet: 
Der må maksimalt anvendes X,X l/g af 
midlet pr. ha pr. år i afgrøden. 

Ja Ja 

Max antal behandlinger overskredet: 
Det er ikke tilladt at anvende midlet mere 
end X gange i afgrøden. 

Ja Nej 

Midlet er anvendt på et tidspunkt, hvor det 
ikke tilladt - enten forår eller efterår: 
Det er kun tilladt at anvende midlet om 
efteråret i afgrøden 

Ja Nej 

   

Gul bemærkning ved 

Vejlederafgrøde: 
Afgrøden findes ikke i Middeldatabasen. Det 
er derfor ikke muligt at kontrollere, om 
behandlingerne er tilladte. 

Ja Ja 

Vejledermiddel: 
Det valgte middel er et vejleder- eller 
ejendomsmiddel og kan derfor ikke 
kontrolleres. 

Ja Ja 

Middel ikke kendt hos 
NaturErhvervstyrelsen: 
Midlet er ikke kendt som et 
”direktoratsmiddel”. Forbrug af dette 
middel kan derfor ikke indberettes til 
plantedirektoratet. 

Nej Ja 

Urealistisk høj dosis anvendt: 
Det virker utænkeligt, at der midlet er 
anvendt med mere end 5 gangeden tilladte 
dosis pr. behandling. 

Ja Ja 

   

Gul bemærkning for Glyphosatmidler: 

Ikke godkendt i afgrøden: 
Det er ikke tilladt at bruge midlet i 
afgrøden. Men det kan lovligt anvendes 
før fremspiring og efter høst. 

Ja Ja 

Godkendt dosis i afgrøden overskredet: 
Der må maksimalt anvendes X,X l/g af 
midlet pr. ha pr. år i afgrøden. Men det kan 
lovligt anvendes i højere dosis før 
fremspiring og efter høst. 

Ja Ja 

   

Specialsituationer 
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Oxitril CM har fået ændret godkendelse i 
løbet af året: 
Der må maksimalt anvendes 0,2 l Oxitril 
CM pr. behandling pr. ha i vårbyg. 
Oxitril CM har fra 01-12-2005 til 22-04- 
2010 været godkendt med en maksimal 
dosering på 1 l pr. behandling pr. ha. i 
vårbyg. Hvis etiketten vedrører denne 
tidligere godkendelse, må du lovligt 
anvende 1 l pr. ha. 

Ja Nej 

Briotril har fået ændret godkendelsen i 
løbet af året: 
Der må maksimalt anvendes 0,6 l Briotril 
400 EC pr. behandling pr. ha i vårbyg. 
Briotril 400 EC har fra 02-01-2006 til 05- 
11-2010 været godkendt med en 
maksimal dosering på 0,75 l pr. 
behandling pr. ha. i vårbyg. Hvis 
etiketten vedrører denne tidligere 
godkendelse, må du lovligt anvende 
0,75 l pr. ha. 

Ja Nej 

…   

   

 
Afvigelser NB: Vær opmærksom på, at flere midler har fået ændret godkendelsen i løbet af året. 

Dette giver en korrekt test på markniveau, hvor programmet kender den eksakte 
anvendelsesdato. Men der kan på siden Pesticidforbrug komme bemærkning om, at 
midlet tidligere har været godkendt i anden dosis. 

 

Indberetning 
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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. 
 

Indberetningen indeholder 
 Indberetningen sker på PDIR afgrødekode niveau. Derfor vil forbrug på f.eks. Vårbyg 

og Vårbyg med udlæg bliver summeret sammen til PDIR’s afgrødekode 1 (Vårbyg). 
  
 Mængden, som indberettes, er den justerede mængde, hvis der er angivet en sådan. 

Ellers anvendes værdien summeret fra dyrkningsjournalen. 
 
Hvad kommer ikke med 
 Der indberettes kun for midler som er på plantedirektoratets liste. Derfor kommer 

forbrug af følgende ikke med i indberetningen: 

• Forbrug af vejledermidler. 

• Forbrug af midler, som på siden pesticidforbrug har beskeden ” Midlet er ikke 
kendt som et direktoratsmiddel.” En undtagelsessituation, som forhåbentlig  
er på retur. 
 

 
 Status på indberetning 
Afventer 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. 

 
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 
Der sendes en kvittering til den virksomhed, der er indberettet for. 

 
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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Tips til at føre sprøjtejournalen i Mark Online 
 Hvis man ønsker at føre sprøjtejournalen for landmanden, er der to primære steder 

at indtaste sprøjtningerne: 

• I dyrkningsjournal, filtreret til Plantebeskyttelse 

• I opgavestyring, filtreret til Plantebeskyttelse 
  

Sortere og filtrere i brugerfladen 
I alle ruder i Mark Online kan man sortere på indholdet i en kolonne, ved at trykke på 
kolonneoverskriften. 
 

 
 
For de fleste kolonner gælder også, at man kan filtre indholdet i ruden. F.eks. kan 
man i dyrkningsjournal filtrere alle sprøjtninger til marker med en bestemt afgrøde. 
Filtertragten kommer frem, når man bevæger musen op i kolonnehovedet. 
 
 
Opret ny opgave i dyrkningsjournal – på flere marker 
Vælg punktet Dyrkningsjournal, Plantebeskyttelse. Siden viser nu alle sprøjteopgaver 
på markerne. 
 

Ny opgave på flere Marker 
Skift+Ctrl+N Vælg menupunktet Rediger, Ny, Ny opgave på flere marker (Skift+Ctrl+N). 
 



 
9 

 

 
 
Man starter med at vælge de marker som sprøjtninger er udført på. Dvs. klikker på 
Vælg… knappen. 
 

 
 
Listen over marker kan man sortere ved klik på overskriften – fx på Afgrøde. Alle 
marker med en afgrøde – fx vårbygmarkerne – kan hurtigt vælges, ved at 
dobbeltklikke i afgrøde kolonnen på Vårbyg. 
 

Tip I stedet for at dobbeltklikke på afgrødenavnet kan man dobbeltklikke på et 
sortsnavn, for at vælge alle marker med en bestemt sort. 
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Når markerne er valgt er billedet Opret opgave udfyldt med de valgte marker. Samlet 
areal er summen af de valgte marker. I feltet Beh. areal kan man skrive et mindre 
areal, hvis ikke hele arealet er behandlet.  
 
Herefter skal man oprette en linje under Operationer for hvert brugt sprøjtemiddel. 
 
Klik på Gem og luk, hvorefter opgaven oprettes på alle de valgte marker, og man 
returnerer til dyrkningsjournalen, hvor de registrerede sprøjtninger nu fremgår. 
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Tip Hvis man klikker på Gem og ny i dialogen Ny opgave oprettes opgaven også, men 
samtidig tømmes billedet for midler, og man kan derefter indtaste endnu en 
sprøjtning i de samme marker. 

 
Rediger en opgave for flere marker samtidigt 

 Mark Online åbner mulighed for at redigere en opgave på flere marker samtidigt. 
Forudsætningen er, at opgaven er fuldstændig ens på alle markerne. Typisk hvis 
opgaven er kopieret fra en mark til alle de øvrige, eller hvis opgaven fra starten er 
oprettet på markerne i samme omgang. 

 
 En typisk situation er, når der på bedriften findes en sprøjteplan, hvor opgaverne er 

kopieret ud til flere marker. Da er det muligt at redigere denne opgave for alle 
markerne i samme dialog. 

 
Rediger opgave 
Ctrl+R På en allerede oprettet opgave vælge menupunktet Rediger, Rediger opgave (Ctrl+R). 
  
 

 
 
 Dialogen viser, at samme opgave findes på flere Vårbygmarker. Man kan nu vælge at 

klikke de marker til, som opgaven også skal tilpasses på. 
 
 Når der klikkes på Gem og luk gemmes ændringerne på alle de valgte marker. 
 
Tip Hvis man ønsker at gå gennem alle opgaver i dyrkningsjournalen, og løbende ændre 

dem, kan man klikke på Forrige/Næste, hvorefter dialogen springer tilbage/frem i 
listen over opgaver.  
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Brug opgavestyring til at få overblik 
Mark Online indeholder et menupunkt Opgavestyring. Opgavestyring er udviklet til 
landmænd, som ønsker at registrere tidsforbrug for de opgaver, der bliver udført på 
bedriften. 
Da opgavestyring er lavet således, at værktøjet samler alle ens opgaver på tværs af 
marker (og bedrifter) i en linje kan det også bruges til at få overblik over 
sprøjteopgaver og evt. sætte udvalgte opgaver til ”registreret”. I opgavestyring er 
selv opgaven i fokus – dvs. middel og dosis -, og de marker man behandler står i sin 
egen kolonne. 
 

 
 
Hvis man vælger Opgavestyring og underpunktet Markopgaver uden tid, listes alle 
opgaver på bedriften i den valgte periode.  
 
Hvis man vælger hele året og i kolonnen Opgave filtrerer til Plantebeskyttelse, får 
man listen over alle sprøjtninger på bedriften. 
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Man kan redigere i den enkelte opgave, ved at trykke på de tre prikker ud for 
markerne – genvejstast Ctrl+R. 

 
 
Modsat ved Rediger opgave valgt fra dyrkningsjournal, er alle marker nu som 
standard valgt til i dialogen. Dvs. ændrer man i middel og mængde ændres for alle 
markerne. 
 
Men hvis ændringerne kun skal udføres for nogle af markerne, kan man via Vælg 
knappen vælge marker fra (eller til). Når opgaven gemmes, vil man derefter blive 
spurgt, om opgaven skal slettes på de fravalgte marker. Hvis man vælger: 

• Ja. Da slettes opgaven på de fravalgte marker. 

• Nej. Da bliver den oprindelige opgave (inden der blev rettet) stående på de 
fravalgte marker. 
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Dette kan man benytte, hvis nogle af markerne har fået en lidt anden behandling, og 
derfor skal håndteres for sig 

 
Tip Hvis man arbejder med flere bedrifter på en gang, kan man i toppen af skærmen 

vælge gruppering: 

• Ingen betyder, at ens opgaver vises samlet for alle marker uanset hvilken 
bedrift markerne hører til. Hvis f. eks. alle hvedemarker på begge bedrifter 
er sprøjtet samme dag med samme middel, vil denne opgave kun fylde en 
linje dækkende hvedemarker på begge bedrifter. 

• Pr. bedrift betyder, at opgaverne vises pr. bedrift 
 

Hvis man arbejder på flere bedrifter er det muligt at oprette og rette i opgaver, som 
dækker marker på mere end en bedrift. 

  
 


