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Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) 

Generelt 

 

Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten 
planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage 
indberetning af din sprøjtejournal til myndighederne. 

Nyt i 2012 Efter 1. oktober 2012 blev der åbnet op for indberetning for 
vækstsæsonen 2011/12. Der er dog fortsat åben for at 
indberette for 2010/11. Vær derfor opmærksom på at stå i det 
rigtige høstår ved eksporten.  

NB! Til 2011/12 har 10 midler skiftet mst-nr., idet midlet har 
skiftet miljøgodkendelse i 2011. Ved eksport for høst 2010/11 
kan der derfor forekomme at SJI ikke accepterer mst-nr. og 
man må selv manuelt vælge produktet på SJI’s hjemmeside. 

Der er derudover kommet to nye ”afgrøder” i SJI. Afgrødekode 
1001 Stubmarker og 1002 Sprøjtning mellem afgrøder, som 
skal samle behandlinger der ikke sker i en afgrøde, eks. kvik 
bekæmpelse i stub i efteråret. Næsgaard Mark vil automatisk 
flytte behandlinger fra de enkelte marker til disse to 
samleafgrøder forud for indberetning. 

 

Til Konsulenter 

 

Husk at lukke din internet browser ned inden du 

foretager planteværnsindberetning for en ny kunde ! 

 

1. SJI-faciliteten 

Du finder faciliteten ved at 
vælge Indberetning > 
Planteværn (SJI) i 
programoversigten. 

 

Planteværnsindberetningen 
(SJI) åbner i et nyt vindue. 

Indberetningen indeholder 
en sammentælling af an-
vendte plantebeskyttelses-
midler på de forskellige 
lovafgrøder. Også midler til 
plantevækstregulering og 
bejdsning betragtes som 
plantebeskyttelsesmidler.  

Oplysningerne er som 
udgangspunkt hentet direkte 
fra markbladet og 
indeholder også afgrøder, 
der ikke er blevet behandlet 
med planteværn. 

Hvis du i programmet har 
åbnet flere bedrifter sam-
tidig, skal du via dropdown 
listen vælge den bedrift, 
som du vil indberette for. 
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Ved at holde cursoren over 
et kolonnenavn, er det 
muligt at se en nærmere 
forklaring på kolonnens 
indhold (tool-tip). 

  

Du kan få vist en udskrift af 
indberetningen og udskrive 
direkte fra indberetningen. 
Udskriften indeholder 

 

  

I bunden af skærmbilledet 
finder du en sammentælling 
af hvert enkelt 
planteværnsmiddel.  

 

 

 
 

2. Ændringer og tilføjelser 

2.1  Ændre et eksisterende middel 

Du har mulighed for at 
foretage ændringer i nogle 
af de oplysninger, der er 
hentet fra markbladet, uden 
at skulle tilbage og rette 
oplysningerne på 
markniveau. 

 

For hver afgrøde kan du: 

• ændre et middels 
behandlede areal 

• ændre et middels 
mængde pr. ha 

• ændre et middels 
samlede anvendte 
mængde.  



 

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) 

 

Side 3 

 

For at foretage ændringer 
skal du sætte et flueben i 
kolonnen ”Indtast” ved det 
middel, som du gerne vil 
ændre.  

 

Hvis du fjerner fluebenet 
igen, så vender værdierne 
tilbage til det oprindelige 
udgangspunkt. 

 

 

2.2 Tilføje et nyt middel til en afgrøde 

Du kan også tilføje et middel 
til en afgrøde, hvis du ikke 
har oprettet behandlingen i 
markbladet. 

 

Marker den afgrøde som du 
vil tilføje et middel. 

 

Vælg herefter funktionen 
”Tilføj middel”. 

 

Vælg det middel på listen, 
som du gerne vil tilføje 
afgrøden.  

 

Hvis midlet ikke findes i 
listen, så du tilbage i 
kartoteket og oprette 
midlet. 

 

Når du har valgt midlet 
bliver det placeret i den 
korrekte gruppe. 

 

Det behandlede areal svarer 
som udgangspunkt til det 
samlede areal for afgrøden.  

 

Du skal herefter indtaste 
enten den anvendte 
mængde af midlet pr. ha 
eller den anvendte mængde 
af midlet i alt.  
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Du kan slette midler, som 
du har tilføjet planteværns-
indberetningen, ved at 
anvende funktionen ”Slet 
middel” eller ved at fjerne 
fluebenet. 

 
 

 

3. Planteværnstjek 

Planteværnstjekket er en 
simpel mulighed for at 
kontrollere, om et middel er 
godkendt i den pågældende 
afgrøde. 

 

Smiley’en viser om et middel 
er godkendt i den pågældende 
afgrøde, og ikke nødvendigvis 
godkendt i den enkelte mark 
f.eks. hvis der er etableret et 
udlæg.  

 

Hold cursoren over en smiley 
for at se tool-tip. 

 
 

 

 

Kolonnen ”Mgd/ha 
afgrødeareal” er en angivelse 
af midlets samlede mængde i 
forhold til afgrødens samlede 
areal, f.eks. i tilfælde af, at 
det behandlede areal ikke er 
det samme som afgrødens 
areal.  
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4. Godkendelse 
 

 

Planteværnsindberetningen 
skal godkendes inden den 
kan eksporteres. 

 

Hvis der er anvendt et 
lokalt middel, eller hvis et 
middel ikke har et nummer 
i Miljøstyrelsen, så kan 
indberetningen ikke 
godkendes og eksporteres. 

 

Se derfor efter om der i 
kolonnen ”Kan indberettes” 
er krydset af ud for alle 
midler. 

 

Felter uden forbrugt 
mængde vil altid være uden 
afkrydsning. Det har ingen 
betydning for 
godkendelsen. 

 

4.1 lokale midler 

Lokale midler skal tilknyttes 
et normmiddel for at du kan 
fortsætte med 
indberetningen. 

 

Du kan finde vejledningen 
”Tilknytning af lokale midler 
til normmidler” på 
hjemmesiden. 
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4.2 Midler uden mst-nr. 

 

Enkelte norm-midler er ikke 
blevet tildelt et nummer i 
miljøstyrelsen.  

 

Du skal derfor tilføje et nyt 
og sammenligneligt middel 
til den pågældende afgrøde 
i indberetningen, se afsnit 
2.2 ovenfor. 

 

Herefter skal du rette det 
oprindeligt anvendte middel 
til værdien 0 i kolonnen 
”Mgd i alt”, se afsnit 2.1 
ovenfor.  

 

 

5. Eksporter indberetningen 

Når indberetningen er 
godkendt, så kan du 
eksportere den til 
NaturErhvervstyrelsen. 

Du kommer herefter direkte 
til  

indberetningsportalen. 

 

Her indtastes CVR nr. og 
pinkode. 

 

  

 
Programmet overfører 
herefter oplysningerne fra 
planteværns-
indberetningen (SJI). 
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Til sidst skal blanketten 
signeres nederst på siden. 

 

Husk at lukke din 

browser helt efter at du 

har foretaget din 

indberetning ! 

 

 


