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Vad ska antecknas i sprutjournalen? 
 
Det finns inga generella krav på hur du ska föra anteckningar. En sprutjournal är ett bra sätt 
men det går även bra att skriva på en karta eller liknande. Av anteckningarna ska följande 
punkter framgå tydligt (T= Tvärvillkor): 

• T Skifte - t.ex. enligt beteckning på EU-kartan  
• T Datum och tid – ange datum för sprutningen samt klockslag då sprutningen påbörjas, 

närmaste hel timme 
• T Sprutförare - ange sprutförarens namn 
• Syfte med bekämpningen – ange syftet genom att anteckna vilken skadegörare som 

bekämpas. Det räcker med att skriva bekämpning av ogräs, svampar eller insekter, 
alternativt vallbrott, totalbekämpning, blastdödning eller liknande när det gäller 
ogräsbekämpning.  

• T Preparat – ange preparatnamnet på samma sätt som på preparatets etikett 
• T Dos – ange dosen i samma måttenhet som preparatets etikett, t.ex. l/ha, kg/ha.  
• Fasta skyddsavstånd - ange de avstånd som hålls till känsliga objekt beroende på 

risken för marktransport. Skriv t.ex. ”2 m till dräneringsbrunnar” eller ”6 m till dike i 
norr”. Hänvisa gärna till karta där de känsliga objekten finns markerade.  

• Anpassade skyddsavstånd - ange de avstånd som hålls till känsliga objekt beroende på 
vindriktning och vindstyrka. Skriv t.ex. ”10 m till ån” eller ”2 m till vägen”. Använd 
Hjälpreda för att bestämma anpassdet skyddsavstånd för att bestämma skyddsavståndet.  

• Blommande växter - gäller bara vid användning av preparat som är skadliga för 
pollinerande insekter. Ange om grödan eller annan växtlighet (ogräs) blommar och i 
vilken omfattning. Kontrollera bigiftigheten på etiketten eller i bruksanvisningen för 
preparatet.  

För dig som producerar livsmedel eller foder finns ytterligare krav.  
Dokumentation krävs även för:  

• T Karenstid för det preparat som används. Om ingen karenstid finns så skriv det.  
• T Skördedatum - anges först vid skörd, för preparat med karenstid.  

 

Övrigt: 

• Frivilliga uppgifter – Här kan du anteckna andra uppgifter som är relevanta för 
behandlingen, t.ex. grödans utvecklingsstadium, väderförhållanden, använda 
munstycken.  

 
 
 
Vem ska anteckna i sprutjournalen? 
Det är alltid sprutföraren som ska föra anteckningar i journalen. Om du lejer in någon som 
sprutar åt dig så är det bra om du ber om en kopia på sprutjournalen. En sprutjournal ska 
sparas i minst 3 år. 
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