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Aktindsigt i sprøjtejournalindberetning
Kære Nils Mulvad
Du har ved mail af 25. januar 2013 rettet henvendelse til NaturErhvervstyrelsen og anmodet om
aktindsigt i et samlet udtræk fra sprøjtejournalindberetningen (SJI) når indberetningsperioden er
udløbet efter samme model som sidst.
I mail af 4. februar 2013 har NaturErhvervstyrelsen meddelt, at du vil modtage en afgørelse, når
indberetningsfristen er udløbet.
I medfør af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, meddeles du herved aktindsigt i et samlet udtræk fra
SJI. Udtrækket er fra den 21. juni 2013 og data vedlægges på en CD. Udtrækket indeholder
indberetninger fra ca. 25.000 jordbrugere.
Opmærksomheden henledes for en god ordens skyld på, at oplysningerne i SJI indsamles til
statistisk brug. Jordbrugerne er dog forpligtede til at afgive oplysningerne.
Endvidere bemærkes, at oplysningerne er rådata, og at der kan forekomme forskellige datamæssige
usikkerheder, herunder:





De jordbrugere, der har oplyst, at de ikke anvender sprøjtemidler, er endnu ikke indlæst i
data, og fremgår derfor ikke af listen.
Der mangler fortsat indtastning af en række af de indberetninger, som er modtaget som
papirindberetning. Det drejer sig om mindre end 100 indberetninger.
Der kan være flere midler som optræder med forskellige enheder.
Sprøjtninger foretaget mellem to afgrøder er indberettet på hovedafgrøden før høst. Det kan
betyde, at nogle midler er anført på afgrøder, hvortil de ikke er godkendte.
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Andre mulige fejlkilder ved indberetningen kan være manglende skift af enhed, således at
der fremgår en forkert enhed i forhold til det faktiske middel, og at aktivstoffet ikke har
været synligt ved valg af middel, hvilket kan være en fejlkilde i forhold til, om korrekt
middel er valgt, samt at arealoplysninger ikke nødvendigvis omfatter det samlede
behandlede areal, men arealet med den pågældende afgrøde.

Med venlig hilsen
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