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1. Login via mst.dk med
NemID Erhverv

1.1 Login via mst.dk 
Indgang via mst:  

https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji// 

Klik på det grønne banner ’Indberet eller før sprøjtejournal’ via Miljøstyrelsens hjemmeside og 

log på med dit NemID Erhverv.  

Du skal ikke logge ind via landsbrugsindberetning.dk som før 2018. Hvis du prøver at logge 

på fra landbrugsindberetning, vil du blive ledt videre til mst.dk. 

https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji/
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1.2 Login med NemID til erhverv - medarbejdersignatur 
 

Har du ikke NemID til erhverv, via medarbejdersignatur, kan du oprette det her.  

 

For at logge ind med NemID Erhverv (medarbejdersignatur), skal du bruge dit  

’NemID-nummer’, der fremgår af det brev, du har modtaget. 

 

 

 

 

Skriv dit NemID-nummer under ’Bruger-id’, indtast din adgangskode og tryk ’Næste’ 

 

 

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/kom-i-gang/Pages/hjaelp-til-bestilling.aspx
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Du skal nu finde det nøglekort, der hører til din medarbejdersignatur, indtaste den givne nøgle 

og trykke ’Log på’ 

 

 

 

 

 

1.3 Login med NemID privat til erhverv (gælder ikke alm. 
NemID privat) 

 

Du kan læse om NemID privat til erhverv på nemid.nu – eller kontakte Nets.  

 

 

 

Dette billede kommer op hver gang, man logger på - ved mindre man har sat hak i ’Vis mig 

ikke denne besked igen’. Klik på ’Luk’ 

 

 

 

https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/erhverv/
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Herefter kommer dette billede frem.  Det er vigtigt, at du trykker på:  

’Fortsæt som virksomhed’.  

 

Hvis du kommer til at trykke på næste uden at trykke på ’Fortsæt som virksomhed’, logger du 

ind som privat, og skal starte forfra med login igen. 

 

 

 

På det sidste billede, skal du vælge hvilken virksomhed, du vil logge ind som. Hvis du kun har 

tilknyttet én virksomhed, vil det kun være denne der fremgår. Tryk på ’Næste’ efter du valgt 

virksomheden.  
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2. Føring eller indberetning af 
sprøjtejournal   

2.1 Krav om føring og indberetning af sprøjtejournal 
 

Du kan læse mere om reglerne for føring og indberetning af sprøjtejournal på Miljøstyrelsens 

hjemmeside. 

 

 

Hvis du skal føre sprøjtejournal i systemet, gå til side 9. 

 

Hvis du skal indberette sprøjtejournal, gå til side 29. 

 

 

https://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/krav-om-at-foere-og-indberette-sproejtejournal/
https://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/krav-om-at-foere-og-indberette-sproejtejournal/
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3. Føring af sprøjtejournal 

Vælg planperiode og tryk "Opret behandlet areal" 

 

 Hvis du har en markplan, gå til punkt 3.3 på side 13   

 Hvis du ikke har en markplan, gå til punkt 3.1 på  side 10  
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3.1 Føring af sprøjtejournal - opret behandlet areal  
Navngiv marken og udfyld de øvrige obligatoriske felter markeret med rød 

stjerne. Dette skal gøres for hver mark (behandlet areal). Tryk OK for at oprette arealet.  
 

 
 
Du kan altid redigere (tryk på blyant-ikonet) eller slette (tryk på skraldespanden) et behandlet 
areal. 
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3.2 Føring af sprøjtejournal - tilføj sprøjtning 
 
Vælg marken i rullelisten og tryk på ”Tilføj sprøjtning” for at registrere en sprøjtning på arealet.  
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Udfyld de obligatoriske felter markeret med rød stjerne og tryk derefter ”OK” for at gemme og 
afslutte sprøjtningen. 
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3.3 Føring af sprøjtejournal – vælg mark fra markplan 
 

1.1 Føring af sprøjtejournal – vælg mark fra markplan 

Hvis du har indsendt ansøgning om landbrugsstøtte for den aktuelle planperiode til Land-

brugsstyrelsen, vil du kunne hente markerne fra denne markplan, hvor markens areal, navn, 

markbloknummer, arealenhed og afgrøde vil være forhåndsudfyldt.   

Vær opmærksom på, at vælge den korrekte planperiode fra rullemenuen inden du går i 

gang med at udfylde din sprøjtejournal.  

 

 

Tryk på ”Opret behandlet areal” og vælg en mark fra rullemenuen.  
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Her kan du se hvordan det kan se ud, hvis der kan hentes en markplan fra dit fællesskema for 

den aktuelle planperiode. Når du skal føre din sprøjtejournal, skal du oprette et behandlet 

areal (dvs. en mark) - for hver mark i din markplan - ved at vælge en mark fra din markplan. 

Hvis du fx har 10 marker, skal denne øvelse gøres 10 gange – en gang for hver mark (be-

handlede areal).  
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3.4 Føring af sprøjtejournal – opret behandlet areal på mark 
fra markplanen 

 

Når du har valgt en mark fra markplanen skal du udfylde de obligatoriske felter markeret med 

rød stjerne. Som du kan se af nedenstående, er markens areal, navn, markbloknummer, are-

alenhed og afgrøde forhåndsudfyldt.  Det er dog muligt at redigere/ændre i de forhåndsud-

fyldte oplysninger. 

 

Tryk ”OK” for at gemme. 
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3.5 Føring af sprøjtejournal – tilføj sprøjtning på 
mark/behandlet areal 

 

Når du har oprettet et (eller flere) behandlet areal, kan du tilføje en sprøjtning. Klik på den grå 

pil for at se flere oplysninger og/eller tilføje en sprøjtning. 

 

 

Når du har trykket på den grå pil ud for den valget mark/ behandlede areal, vil en modalboks 

åbnes med information om arealet. For at tilføje en sprøjtning skal du trykke på ”Tilføj sprøjt-

ning”. 
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3.5.1 Føring af sprøjtejournal – tilføj sprøjtning: oplys sprøjtemiddel 

 

Alle de obligatoriske felter markeret med rød stjerne skal udfyldes. I feltet ”Sprøjtemiddel” kan 

du både indtaste sprøjtemidlets navn/ dele af navnet eller registreringsnummer/dele af regi-

streringsnummer. Når du indtaster noget i søgefeltet, får du en liste frem med forslag, hvor du 

skal vælge det middel du har anvendt. 

 

Listen med sprøjtemidler er hentet fra BMD (Bekæmpelsesmiddeldatabasen), som er Miljøsty-

relsens database over bekæmpelsesmiddelprodukter i Danmark.  
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For lettest at finde det korrekte sprøjtemiddel, anbefaler vi at du indtaster registreringsnumme-

ret i søgefeltet. Tryk ”OK” for at gemme. 
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3.5.2 Føring af sprøjtejournal – tilføj sprøjtning: oplys dato 

 

Når du trykker i datofeltet, kommer en kalender op, hvor du kan vælge den aktuelle dato. Du 

kan også indtaste datoen direkte i feltet på følgende måde: DD-MM-ÅÅÅÅ  

 

Bemærk, at det kun er muligt at vælge en dato der ligger indenfor den valgte planperiode. 
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Hvis du vælger en dato der ligger udenfor den valgte planperiode, vil feltet blive rødt og du kan 

ikke gemme sprøjtningen før der er valgt en dato der ligger indenfor valgte planperiode. 

 

 

 

Når alle de obligatoriske felter er udfyldt skal du tykke ”OK” for at gemme oplysningerne. 

 

Hvis du vil udfylde 'Frivillige oplysninger', kan du læse mere om dette på side 21  

 

Hvis du benytter afdriftsreducerende udstyr, kan du læse mere om dette på side 22  
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3.5.3 Føring af sprøjtejournal – tilføj sprøjtning: Frivillige oplysninger 

 

Har du behov for at notere fx navn på sprøjtefører, skadevolder eller opfølgning efter behand-

ling, kan du gøre dette for hver sprøjtning (eller for udvalgte sprøjtninger) i feltet 'Frivillige op-

lysninger'.  

Udfyld felterne og tryk OK for at gemme. 

 

 

 

Vær opmærksom på, at det i øjeblikket ikke er muligt at få de frivillige oplysninger med når du 

vil downloade og/eller printe din sprøjtejournal ud. På sigt vil dog disse oplysninger også 

fremgå af den printede sprøjtejournal. 
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3.5.4 Føring af sprøjtejournal – tilføj sprøjtning: Afdriftsreducerende 

udstyr 

 

Har du anvendt afdriftsreducerende udstyr skal dette oplyses i sprøjtejournalen. Det gøres for 

hver sprøjtning (hvor udstyret er blevet anvendt) i feltet 'Afdriftsreducerende udstyr'. 

Du kan vælge mellem to typer udstyr; Horisontal bomsprøjte eller tågesprøjte. 
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Vælg anvendt udstyr og sæt flueben i vilkår for brug af afdriftsreducerende udstyr. Tryk ”OK” 

for at komme videre.  

 

 

 

Udfyld derefter felterne og tryk ”OK” for at gemme. 

 

 

 

  

 

 

 

Vær opmærksom på, at det i øjeblikket ikke er mu-
ligt at få de frivillige oplysninger med når du vil 

downloade og/eller printe din sprøjtejournal ud. På 
sigt vil dog disse oplysninger også fremgå af den 

printede sprøjtejournal. 
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3.6 Føring af sprøjtejournal – kopiér sprøjtning 
 

Hvis du vil kopiere en sprøjtning du har registreret i systemet til en anden mark/behandlet 

areal, skal du trykke på ”kopiér” ikonet udfor den sprøjtning du gerne vil have kopieret. 

 

 

Når du trykker på ”kopiér” ikonet får du en ny boks op, hvor du kan redigere oplysningerne om 

sprøjtningen, således at de passer til den mark/det behandlede areal du vil have kopieret 

sprøjtningen til. 

 

 

  

Udfyldt de obligatoriske felter og tryk 

”OK” for at gemme. 

I feltet ”Behandlet areal” kan du 

vælge den mark/ det behandlede 

areal fra rullelisten, som sprøjtningen 

skal kopieres til. 

Du kan ændre/redigere i alle felter. 

Vær dog opmærksom på, at det kun 

er muligt at vælge de(n) afgrøde(r) 

som du har registreret på den valgte 

mark/ det behandlede areal. Den/ de 

kan ses i rullemenuen ud for feltet for 

afgrøder. 
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3.7 Føring af sprøjtejournal – se din færdige journal 
 

Du kan til enhver tid downloade den sprøjtejournal du har oprettet. Når du downloader journa-

len dannes der et pdf-dokument som du kan printe ud. 

 

Det kan være en god måde at danne sig et overblik over alle ens førte sprøjtninger i løbet af 

året. Det er ligeledes en god idé at kigge den igennem inden du indberetter (det totale forbrug 

opgjort per afgrøde) til Miljøstyrelsen. 

 

For at få pdf-filen frem med alle dine indtastninger, skal du trykke på ”Download” nederst på 

siden. 
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Når du har trykket på ”Download” vil pdf-filen vises skærmen. Tryk på denne for at få vist filen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan indsende din indberetning når du 

står i fanebladet ”Sprøjtejournaler”. 

Indberetningen foretages i fanebladet ”Indberetninger”. 
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3.8 Føring af sprøjtejournal – Øvrige muligheder 
 

Herunder er beskrevet hvilke funktioner, der er knyttet til de forskellige ikoner. 

 

 

 

 

  

Rediger eller 
slet et behand-
let område 

Tilføj ny sprøjtning 

Opret nyt be-
handlet areal 

Rediger sprøjt-
ning 

Kopiér sprøjtning 

Slet sprøjtning 

Download sprøjtejournal (og 

evt. print) 
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3.9 Føring af sprøjtejournal – Tidligere førte sprøjtejournaler 
 

Har du ført dine sprøjtejournaler elektronisk i det gamle SJI-system, kan du se disse ved at 

klikke på ”her” under fanebladet ”Sprøjtejournaler”. 
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4. Indberetning af 
sprøjtejournal 

4.1 Indlæs den førte sprøjtejournal 
 

Indberetning af sprøjtejournalen sker under fanebladet ”Indberetninger”. 

Hvis du har ført din sprøjtejournal elektronisk i SJI-systemet, kan systemet lave sammentællin-

gen over dit totale pesticidforbrug opgjort per afgrøde. 

 

 

 

 

Vælg den aktuelle planperiode i rullemenuen og tryk på den grå piletast for at vælge den givne 

planperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Boks 4.1 

 

  Bemærk indberetning på afgrøde-niveau 

 

Når du indberetter din sprøjtejournal, forgår det på afgrødeniveau.  
Dvs. at du for hver afgrøde skal indberette: 
 

• Navnet på det anvendte pesticid 

• Det samlede forbrug (kg/l) 

• Arealet i ha eller m2 
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For at indlæse data fra din førte sprøjtejournal over i indberetningen, skal du trykke på 

”Rediger”. 

 

 

 

Når du har trykket på ”Rediger” vil der åbnes et vindue hvor du skal trykke på ”Genindlæs 

sprøjtejournal” for at indlæse dine førte sprøjtejournaldata over i indberetningen.  

 

 

 

Når du trykker på ”genindlæs sprøjtejournal” vil et nyt vindue åbnes, hvor du bliver oplyst, at 

eventuelt eksisterende data vil blive overskrevet hvis du vælger at genindlæse data. Det er for 

at sikre, at du ikke ved en fejl sletter data du har indtastet direkte i indberetningen. 

 

Vi anbefaler, at hvis du har ført din sprøjtejournal elektronisk i systemet, skal du indlæse data 

fra denne ved at trykke ”genindlæs sprøjtejournal”, så du sikrer, at der er overensstemmelse 

mellem din førte sprøjtejournal og din indberettede sprøjtejournal. 
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Tryk ”OK” for at indlæse data fra din førte sprøjtejournal.  

 

 

 

Når du har trykket ”OK” vil alt data fra din førte sprøjtejournal blive indlæst og systemet laver 

en automatisk sammentælling af data således at dit totale pesticidforbrug bliver opgjort per af-

grøde (se boks 4.1 på side 29). 

 

 

 

Hvis du har behov 

for at rette/redi-

gere i oplysnin-

gerne, kan dette 

gøres ved at 

trykke på blyant 

ikonet. For at 

slette en registre-

ring, skal du 

trykke på skralde-

spand ikonet. 

 

Vær dog opmærk-

som på, at hvis 

der ændres i op-

lysningerne her vil 

der være uover-

ensstemmelse 

mellem din førte 

og din indberet-

tede sprøjtejour-

nal. 
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4.2 Indlæs den førte sprøjtejournal: rediger indberetning 
 

Hvis du trykker på blyant ikonet ”Rediger sprøjteregistrering” - se forrige side) vil et nyt vindue 

åbnes hvor du kan foretage de ønskede ændringer. 
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4.3 Indberetning af sprøjtejournal – Indlæs den førte 
sprøjtejournal: gem indberetning 

 

Når du har kigget indberetningen igennem og er tilfreds med indholdet, skal du trykke ”Gem” 

for at komme videre. 
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4.4 Indberetning af sprøjtejournal – Indlæs den førte 
sprøjtejournal: indsend indberetning 

 

Vær opmærksom på, at din sprøjtejournalindberetning i 

første omgang gemmes som en kladde – det vil sige, at 

den endnu ikke er indsendt til Miljøstyrelsen. 
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For at indsende indberetningen skal du scrolle helt ned på siden og trykke på ”Indsend ind-

beretning” nederst til højre. 

 

Tryk på ”Download” for at printe indberetningen. 

Når du trykker på ”Indsend indberetning” vil et nyt vindue åbnes, hvor du skal trykke ”OK” for 

at indsende indberetningen til Miljøstyrelsen. 
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Du vil nu kunne se, at din sprøjtejournalindberetning er indsendt til Miljøstyrelsen. 

 

 

Du kan redigere i din indberetning frem til indberetningsfristen. Herefter vil det ikke være mu-

ligt at foretage ændringer i indsendte indberetninger. 

 

Vær opmærksom på, at hvis du trykker på ”Rediger” på en indsendt indberetning inden fristen 

for indberetning, vil denne blive til en kladde – og vil således ikke regnes for at være indberet-

tet. 

 

Husk derfor at tjekke, at din indberetning er indsendt – dvs. ikke ligger som en kladde – 

inden indberetningsfristen udløber. 
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4.5 Indberetning af sprøjtejournal – Manuel indtastning af 
indberetning (hvis du ikke har ført en elektronisk 
sprøjtejournal) 

 

Hvis du ikke har ført en elektronisk sprøjtejournal i systemet, kan du indtaste og indberette dit 

totale forbrug af pesticider under ”Indberetninger”. Bemærk at indberetningen skal oprettes 

som en sammentælling af data således at det totale pesticidforbrug bliver opgjort per afgrøde 

(se boks 4.1 på side 29). 

 

Vælge den aktuelle planperiode i rullemenuen og tryk på ”Opret indberetning”. 

 

 

 

 

  

Et nyt vindue åbnes hvor 

du skal trykke på ”Tilføj 

sprøjteregistrering” for 

at påbegynde din indbe-

retning. 
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4.6 Indberetning af sprøjtejournal – Manuel indtastning af 
indberetning: Opret indberetning 

 

Når du har trykket på ”Tilføj sprøjteregistrering” vil et nyt vindue åbnes.  

Her skal du indtaste:  

 Sprøjtemiddel 

 Afgrøde 

 Anvendt mængde (samlet anvendt for den valgte afgrøde) 

 Doseringsenhed 

 Areal (samlet areal for den valgte afgrøde) 

 Areal enhed 

 

Bemærk: Det er kun muligt at oprette én registrering af et anvendt pesticid for en given af-

grøde (se boks 4.1 på side 29). 

 

 

 

Når du har udfyldt de obligatoriske felter (markeret med rød stjerne) skal du trykke på ”OK” for 

at gemme dine indtastninger. 
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Når du har gemt en sprøjteregistrering, vil der åbnes et nyt vindue hvor du kan se den gemte 

registrering. Herfra kan du vælge at redigere eller slette registreringen – og oprette en ny 

sprøjteregistrering. 

 

Du skal lave en sprøjteregistrering for den totale anvendte mængde af hvert anvendt sprøjte-

middel i hver af dine afgrøder (det samlede areal). 

 

Tryk på ”Gem” når du har indtastet alle dine sprøjteregistreringer.  

 

Vær opmærksom på, at din sprøjtejournalindberetning i 

første omgang gemmes som en kladde – det vil sige, at 

den endnu ikke er indsendt til Miljøstyrelsen. 
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4.7 Indberetning af sprøjtejournal – Manuel indtastning af 
indberetning: Indsend indberetning 

 

Når du har indtastet alle dine sprøjteregistreringer for hele planperioden og gemt dine registre-

ringer, er du klar til at indsende indberetningen. 

Det gør du ved at trykke på ”Indsend indberetning” nederst til højre på siden. Hvis du har 

mange sprøjteregistreringer, skal du scrolle helt ned for at se knappen ”Indsend indberet-

ning”. 
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Når du trykker ”Indsend indberetning” åbnes et nyt vindue hvor du skal trykke ”OK” for at ind-

sende indberetningen til Miljøstyrelsen.  

 

 

 

Du vil nu kunne se, at din sprøjtejournalindberetning er indsendt til Miljøstyrelsen. 

 

 

 

Du kan redigere i din indberetning frem til indberetningsfristen. Herefter vil det ikke være mu-

ligt at foretage ændringer i indsendte indberetninger. 

 

Vær opmærksom på, at hvis du trykker på ”Rediger” på en indsendt indberetning inden fristen 

for indberetning, vil denne blive til en kladde – og vil således ikke regnes for at være indberet-

tet. 

 

Husk derfor at tjekke, at din indberetning er indsendt – dvs. ikke ligger som en kladde – 

inden indberetningsfristen udløber. 
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4.8 Indberetning af sprøjtejournal – Manuel indtastning af 
indberetning: Ikke anvendt pesticider (nul-indberetning) 

 

Hvis du ikke har anvendt pesticider i planperioden, skal du sætte flueben i feltet ”Der er IKKE 

anvendt sprøjtemidler i planperioden”. 

 

Tryk på ”Opret indberetning”. 

 

 

Sæt flueben i feltet ”Der er IKKE anvendt sprøjtemidler i planperioden” og tryk ”Gem”. 
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Tryk ”Indsend indberetning” for at sende indberetningen til Miljøstyrelsen. 

 

 

 

Her kan du se, at indberetningen er indsendt til Miljøstyrelsen. 

 

  

 

Tryk ”OK” for at bekræfte 

indsendelsen af indberet-

ningen. 
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5. Min side: Delegering af 
fuldmagt 

Hvis du vil at din konsulent skal foretage indberetningen på dine vegne, skal du give samtykke 

konsulentens landbrugsorganisation.  

 

Det gør du ved at delegere opgaven til den pågældende organisation og IT-system. Vær op-

mærksom på, at fuldmagten gives til selve organisationen/IT-systemet, og ikke til en navngi-

ven konsulent. 

 

 

Delegeringen (fuldmagten) kræver, at Miljøstyrelsens og landbrugsorganisationens IT-syste-

mer understøtter hinanden.  

 

I øjeblikket har SEGES/Mark Online og Datalogisk/Næsgaard Mark sådan et IT-system.  
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Tryk på piltasten i feltet ”Vælg indberetter” for at delegere fuldmagt. Du kan kun vælge at dele-

gere fuldmagt til Mark Online eller til Næsgaard Mark. 

 

 

Tryk ”Gem” for at opdatere oplysningerne.  

 

 

Du kan til enhver tid fjerne delegeringen ved at vælge ”Fjern delegering” i rullemenuen. Tryk 

”Gem” for at opdatere oplysningerne. 

 

 

 

 





  

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

 

 

Vejledning til sprøjtejournal 

- føring og indberetning 


