
	 	

Nyt fra bagkontoret nr. 19 
december 2016            Af Majbritt Christensen, Mathias Styrbæk Lauritzen og Peter Gradischnig   
	 	 	 	 						
	

 
Peter Slettegaard Gradischnig Majbritt Christensen 
Mobiltelefon: 5125 8536 Mobiltelefon: 4075 1737 
e-mail: psg@agropro.dk 1  e-mail: mch@agropro.dk 

AgroPro vil holde opdateringskurser i efteråret 2017 og i forbindelse hermed, vil du kunne få 
oprettet din sprøjteautorisation.  

Indtil da, er vores anbefaling, at du henter tro-og-love erklæringen, som du skal udfylde, samt 
underskrive og opbevare i virksomheden, sammen med gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.  

Erklæringen kan hentes her: http://mst.dk/media/172199/tro-og-lov-erklaering.pdf  

Og denne erklæring skal du altså have liggende fra 1. oktober 2016, eller senest før du næste gang 
skal udbringe, købe eller sælge plantebeskyttelsesmidler. 

Nyt om Sprøjteautorisationsregler og Syn af marksprøjten 
Som opfølgning på Effektivt Landbrugs artikel af 19. november 2016, kommer her en gennemgang af de 
nye regler for sprøjteautorisation, samt syn af marksprøjten. 
 
De nye sprøjteautorisationsregler 
Som tidligere nævnt i ”Nyt fra bagkontoret”, er Miljøstyrelsens IT-system, MAB, åbnet op, for et par 
måneder siden.  

Fra den 1. oktober 2016, eller senest før du anvender, køber, eller sælger plantebeskyttelsesmidler næste 
gang, skal du have enten en underskrevet tro-og-love erklæring, eller en lovpligtig autorisation.  

Når du har din tro-og-love erklæring på plads, er der herefter ingen grund til panik, da selve 
autorisationsordningen indfases over en lang periode og man således først skal have sin endelige 
dokumentation på plads senest 1. juli 2020.   

I MAB kan de lovpligtige autorisationer indhentes, som fremover kræves ved anvendelse, samt ved køb og 
salg af plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse. Den første autorisation indenfor hver 
autorisationstype, som hentes inden 1. juli 2020, er gratis.   

Den almindelig bruger af bejdsemiddel er dækket fuldt ind med et almindeligt sprøjtecertifikat eller 
sprøjtebevis og for at anvende ”normale” sprøjtemidler, behøver man først at have den nye autorisation fra 
2020. Det samme gælder anvendelse og køb af midler, som for eksempel Pirimor. Her er kravene de 
samme, som de hele tiden har været. Man kan købe og anvende midlerne, hvis man har et cvr nr. og 
et almindeligt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat, og også her, skal man først have den nye 
autorisation fra 2020. 

 

 

 

  

 

 

 

Syn af marksprøjten ....inden udgangen af 2016 
Inden udgangen af 2016 skal alle marksprøjter, der anvendes til erhvervsmæssigt brug være synet. 
(Rygsprøjter med en tankvolumen på under 25 l er undtaget). Sprøjten bliver ikke indkaldt til syn, så husk 
at bestille et lovpligtigt syn.  
 
AgroPro anbefaler, at du bestiller en synsvirksomhed, der fortager synet på din hjemmeadresse. Det koster 
typisk et gebyr på ca. 1800 kr. til staten + en timetakst for den tid der bliver brugt på sprøjten. Din sprøjte 
skal synes fem år efter førstegangssynet og herefter hvert tredje år.  
Har du købt en ny sprøjte, skal den synes første gang fem år efter købsdatoen og herefter hvert tredje år. 
Dette gælder alle sprøjter købt efter 31 december 2013.  
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Et syn omfatter følgende  
1) Kraftoverføringsdele  
Til beskyttelse af sprøjteføreren skal afskærmning af kraftudtag og kraftindtag være monteret og i god 
stand, og beskyttelsesudstyr og bevægelige og roterende kraftoverføringsdele skal kunne fungere 
uhindret.  

2) Pumpe  
Pumpens kapacitet skal være tilpasset udstyret, og pumpen skal fungere korrekt til sikring af stabil og 
pålidelig sprøjtehastighed. Pumpen skal være tæt. 

3) Omrøring 
Omrøringsanordninger skal sikre god cirkulation, så der opnås en jævn koncentration i al sprøjtevæsken i 
tanken.  

4) Tank til sprøjtevæske 
Sprøjtetanke, herunder indikator for tankindhold, påfyldningsudstyr, sier og filtre, tømnings- og 
rensningsanordninger og blandingsudstyr, skal fungere på en måde, der minimerer udslip, ujævn 
koncentrationsfordeling, eksponering af sprøjteføreren og restindhold af sprøjtevæske. 

5) Målesystemer og styre- og reguleringssystemer 
Alle anordninger til måling, åbning og lukning og indstilling af tryk eller ydelse skal være behørigt kalibreret 
og fungere korrekt og være uden utætheder. Det skal være nemt at regulere trykket og håndtere 
trykindstillingsanordningerne under sprøjtning. Trykindstillingsanordningerne skal opretholde et konstant 
arbejdstryk ved konstant pumpeomdrejningstal til sikring af stabil sprøjtehastighed. 

6) Rør og slanger  
Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af lækager 
undgås. Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det højest mulige tryk.  

7) Filtrering  
For at undgå turbulens og ujævnheder i spredebilledet skal filtrene være i god stand, og filtrenes 
hulstørrelse skal svare til størrelsen af de dyser, der er monteret på sprøjten. Hvis der forefindes et system 
til angivelse af filtertilstopning, skal det fungere korrekt. 

8) Sprøjtebom (dvs. udstyr, hvor sprøjtning foregår ved hjælp af en vandret bom, der anbringes i tæt 
afstand fra den afgrøde eller det materiale, der skal behandles)  
Sprøjtebommen skal være i god stand og stabil i alle retninger. Fastgørelses- og justeringssystemer og 
anordninger til svingningsdæmpning og hældningskompensation skal fungere korrekt.  

9) Dyser  
Dyser skal fungere korrekt, så drypning ikke forekommer, når sprøjtningen indstilles. For at sikre et jævnt 
spredebillede må ydelsen fra den enkelte dyse ikke afvige betydeligt fra oplysningerne i de af fabrikanten 
leverede ydelsestabeller. 

10) Væskefordeling 
Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt i målområdet. Den jævne fordeling skal sikres både til siderne og lodret 
(ved behandling af højtvoksende afgrøder).  

11) Luftblæser på udstyr, hvor sprøjtevæsken fordeles ved hjælp af luft  
Blæseren skal være i god stand og skal sikre en stabil og pålidelig luftstrøm.          

Udbetaling af grundbetaling og grøn støtte 
Ifølge NaturErhvervstyrelsen vil de fleste udbetalinger ske primo december. Hvis du ikke allerede har 
fornyet vores fuldmagt til tast-selv-service, så er det en god idé at få det gjort, så vi kan følge din 
ansøgning. 
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Regler for støtteordninger 2017 
Der er nu kommet en oversigt over reglerne, der omhandler grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte, samt 
støtte til nyetablerede landbrugere. 

Du får her en oversigt over, hvilke ændringer der er i forhold til sidste år: 

Inddragelse af betalingsrettigheder 
Efter EU-reglerne skal der inddrages betalingsrettigheder, som er i overskud, hvis der har været et 
overskud to år i træk. Hvis en landmand har haft et overskud på 0,50 ha i 2016, og han får et overskud på 
1,0 ha i 2017, skal der inddrages betalingsrettigheder for 0,50 ha. De betalingsrettigheder, der bliver 
inddraget, vil altid være dem, der har den lavest mulige værdi.  

Hvis du som landmand både ejer og forpagter betalingsrettigheder med samme lave værdi, kan du som 
noget nyt vælge, at Naturerhvervstyrelsen skal inddrage ejede betalingsrettigheder før de forpagtede.  

Tildeling fra den nationale reserve 
I 2017 kan man kun søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealer, der har været 
midlertidigt eksproprieret i to år i træk. Det skyldes, at Naturerhvervstyrelsen først inddrager et overskud af 
betalingsrettigheder, når der har været et overskud to år i træk.  

Plantetal for poppel 
For lavskovsarealer med poppel sætter Naturerhvervstyrelsen det krævede plantetal ned til mindst 1.000 
planter pr. ha i 2017. Hidtil har minimumsplantetallet været 2.000 planter pr. ha.  
 


