SYFTE

KRAV PÅ SPRUTJOURNAL STÄLLS I FLERA REGELVERK

Att föra sprutjournal är en möjlighet för egenkontroll samt ökad medvetenhet
runt växtskyddsarbetet. Sprutjournalen är också ett verktyg för tillsynsmyndigheterna (kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och länsstyrelsen)
att kunna kontrollera att den lagstiftning som finns följs.

När tidpunkten för spridningen dokumenteras ska den tidpunkt då spridningen
inom ett område påbörjades anges med datum och närmaste hel timme.

Ansvaret för journalföringen ligger på den som utför spridningen av
bekämpningsmedel, men brukaren har ansvar för att ett exemplar
av sprutjournalen finns tillgängligt på gården.
Dokumentationen skall sparas i tre år och ska vid begäran kunna
uppvisas för tillsynsmyndighet.
Brister i journalföringen kan medföra miljösanktionsavgift eller
tvärvillkorsavdrag.
NYA REGLER GÄLLER FR O M 1 FEBRUARI 2016
Fasta och anpassade skyddsavstånd som hålls vid spridningstillfället ska
fortfarande antecknas. Du måste däremot inte skriva upp hur du kommit fram
till de anpassade skyddsavstånden. Tidigare krav att anteckna vindriktning,
vindhastighet och temperatur gäller inte längre, men för din egen skull kan det
vara bra att notera väderdata och vilken sprututrustning som använts,
t ex munstycksval och tryck. Säkert Växtskydds hjälpredor för vindanpassade
skyddsavstånd är fortfarande det bästa sättet att anpassa skyddsavstånden
beroende på väderlek och sprututrustning. Att använda hjälpredorna är även
krav i villkoren för flera växtskyddsmedel.
Kravet som funnits tidigare om att notera var man fyllt på eller rengjort sin
spruta har tagits bort. Om du kör mycket på uppdrag åt andra så kan detta
ändå vara värdefullt att hålla reda på.
Syftet med användningen av växtskyddsmedel är inte nytt men det är viktigt
och ska antecknas. I ditt arbete med integrerat växtskydd har du nytta av att
anteckna så noga som möjligt t ex vad det är du bekämpat eller varför du har
använt tillväxtreglering. I föreskriften är kravet på dokumentation däremot
lagt på en mer övergripande nivå t ex bekämpning av svamp, insekter, ogräs,
tillväxtreglering, retardering eller liknande.
Kravet på att dokumentera användning av växtskyddsmedel gäller alla som
använder växtskyddsmedel yrkesmässigt. Alltså ska även du som använder
växtskyddsmedel i växthus efter 1 februari 2016 dokumentera din användning.

När spridningen av växtskyddsmedel dokumenteras ska namnet på den som
utfört spridningen anges.
Området för spridningen ska dokumenteras enligt följande. Området för
spridning ska anges på ett sätt som är tydligt för utomstående.
Har spridningen skett utomhus ska området anges som fältnamn,
skiftesnummer, kartangivelse eller liknande.
Har spridningen skett inomhus ska området anges som husnummer,
husbeteckning, angivelse på ritning eller liknande.
Har spridningen skett i fast installerade utrustningar, som exempelvis
betningsmaskiner, ska området anges med adress och lokal i vilken
utrustningen är placerad.
Syftet med spridningen av växtskyddsmedel ska dokumenteras enligt följande:









Om spridningen skett i syfte att skydda växter eller växtprodukter mot
skadegörare eller att förhindra angrepp av sådana ska det anges som 		
bekämpning av svampar, insekter, sniglar, nematoder, spindeldjur, alger, 		
bakterier, gnagare, avskräckande av vilt eller liknande.
Om spridningen skett i syfte att påverka växternas livsprocesser ska det 		
anges som retardering, tillväxtreglering, aktivering av växtens försvars-		
mekanismer eller liknande.
Om spridningen skett i syfte att bevara växtprodukters hållbarhet, ska det 		
anges som förbättrad hållbarhet eller liknande.
Om spridningen skett i syfte att förstöra oönskade växter eller växtdelar 		
ska det anges som ogräsbekämpning, blastdödning, mossbekämpning,
totalbekämpning av vegetation eller liknande.
Om spridningen skett i syfte att hålla tillbaka eller förhindra oönskad till-		
växt av växter ska det anges som groningshämning eller liknande.

När växtskyddsmedlets namn dokumenteras ska det anges på samma sätt som
det anges på medlets etikett.
När den spridda dosen av växtskyddsmedlet dokumenteras ska den anges
med samma måttenhet som doseringen anges på produktens etikett. Om
doseringen på etiketten anges som en koncentration ska det dokumenteras på
samma sätt som på etiketten.

Fasta och anpassade skyddsavstånd vid spridning av växtskyddsmedel
utomhus ska anges samt vilka objekt skyddsavstånden hållits mot.
Skyddsavstånden ska anges i antal hela metrar.
När fasta skyddsavstånd anges i enlighet med första stycket kan hänvisning
göras till annan dokumentation, till exempel en karta.
Bestämmelser om vilka skyddsavstånd som ska hållas vid spridning av
växtskyddsmedel finns i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel samt
i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel.
Vid spridning utomhus av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande
insekter ska uppgift om det vid spridningstillfället fanns blommande växter
eller inte på det område där spridningen skett dokumenteras. Med blommande
växter avses både blommande gröda och annan blommande vegetation såsom
ogräs.
Växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter är de som är
märkta med användningsvillkor till skydd för pollinerande insekter eller annan
text som anger att medlet är skadligt för pollinerande insekter.
(SJVFS 2015:49)
TIPS INFÖR SÄSONGEN
Lämna inga rader/rutor tomma i din sprutjournal, det kan bli problem vid ett
tillsynsbesök om dokumentationen inte är fullständig. Om en punkt inte är
aktuell så sätt ett streck (t ex Blommande vegetation om sprutningen sker i
växthus eller om karenstid saknas för aktuellt preparat). Fyll i din sprutjournal
före eller direkt i samband med att arbetet utförs. Vänta inte. Se också:



Jordbruksverket http://www.sjv.se och rubrikerna Odling / Växtskydd /
Att använda växtskyddsmedel / Förnya din sprutjournal.
Säkert växtskydd http://sakertvaxtskydd.se/

PRIMÄRPRODUKTION AV LIVSMEDEL ELLER FODER
Den som producerar livsmedel eller foder ska dessutom ha följande uppgifter
med i dokumentationen:
•
•

vem som utfört bekämpningen
karenstid och datum för skördens påbörjande
(EG förordning nr 852/2004, Bilaga I, del A, punkt 7 och punkt 9a
(livsmedel) och EG förordning 183/2005, bilaga 1, del A,
avsnitt II. 2a (foder))

KARTOR
När man fyller i sprutjournalen underlättar det om man har tillgång till kartor
med skiftesbeteckningar som man kan hänvisa till, t ex vid skyddsavstånd mot
objekt.
Sprutjournalen ger möjlighet att antingen ha ett skifte per uppslag eller en
gröda per uppslag.

