
 

        

 Værd at vide om sprøjtesyn 

 
Hvilke sprøjter skal synes? 
Det er ejers ansvar, at alt sprøjteudstyr, der benyttes til professionel udbringning af pesticider, bliver synet af 
en synsvirksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen (hånd- og rygsprøjter er undtaget).  
 

Deltag gerne selv! 
Det anbefales, at sprøjteejer /sprøjtefører er til stede ved synet og derved selv får øget indblik i, hvordan man 
løbende kan tjekke sprøjten i årene mellem to syn. 

Hvad testes ved sprøjtesyn?  
• I “Vejledning om syn af sprøjter” beskrives hvad, der testes, og hvilke afvigelser der tolereres, når 

værkstedet syner sprøjter.  
• Sprøjtesynet gennemføres efter et standardiseret skema. Bl.a. testes: Dyser – er de for slidte? Er flowet 

ensartet? Filtre – er størrelsen rigtig og er de rene inkl. evt. selvrensende filter, der skal tjekkes en gang om 
året? Væskesystemet – er der utætheder? Slanger - er der slidte slanger med risiko for utætheder? Er 
slangeføring OK - ingen gnav eller forstyrrelse af sprøjtebillede? Pumpeflow – er der tegn på fejl eller slid af 
membraner og ventiler? Manometer – vises et korrekt tryk? Flowmåler – vises et korrekt flow?  Virker 
overtryksventilen? Virker antidryp-ventilerne? Er bommen ret, stabil og virker afvigefunktionen?  

• Når sprøjtens størrelse kræver, at der anvendes præparatfyldeudstyr, rentvandstank og udstyr til indvendig 
rengøring, og hvis udstyret er monteret på sprøjten, kontrolleres det som en del af synet.  

• Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, om sprøjter er synede 
• Der ud over tjekker Landbrugsstyrelsen, om vaskepladsbekendtgørelsen overholdes, hvilket bl.a. betyder, at 

lovpligtigt præparatfyldeudstyr, spuledyse mv. findes enten på sprøjten eller på virksomheden.  
Sprøjteudstyr skal altid holdes i god stand! 

Vil du læse mere om hvorfor og hvordan sprøjter synes? 
På Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om reglerne:  

http://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/syn-af-sproejter/ 

Her finder du fx vejledning om syn af sprøjter, der i detaljer beskriver reglerne, og hvordan et syn skal 
gennemføres. Du kan også finde information om påfyldeudstyr og vaskepladser. 

 

Synsvirksomhed:   
Synsvirksomhed: 

http://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/syn-af-sproejter/


Info om sprøjtesyn 

Hvorfor?  
I EU's direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider indgår et krav om syn af sprøjter 
for ”..at minimere negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet” fra 
anvendelse af sprøjter. 

Sprøjtesyn skal medvirke til at minimere pesticid-forbruget ved at sikre, at sprøjten 
fungerer optimalt. Desuden lægges vægt på driftssikkerhed, så maskinstop under 
sprøjtningen undgås og risiko for uheld i marken minimeres.  

Hvordan?  
Sprøjtens vigtigste funktioner testes og undersøges visuelt, f.eks. kan måling af 
pumpeydelse afsløre, om det er tid til at udskifte membraner eller ventiler. Godkendte sprøjter får et 
klistermærke, hvoraf det fremgår, hvornår sprøjten skal synes næste gang. Ejeren modtager desuden en 
synsrapport som dokumentation for godkendelsen. 

Hvor ofte? 
Alle sprøjter, der er købt før 01.01.2014 skulle være synet inden 26.11.2016. Er sprøjten endnu ikke synet, SKAL 
den synes inden den anvendes!  

Alle sprøjter der synes før 01.01.2020 skal sprøjten synes igen senest 5 år efter, og herefter skal sprøjten synes 
hvert 3. år.  

Alle sprøjter der synes efter 01.01.2020, skal synes igen senest 3 år efter og herefter hvert 3. år. 

Nyt sprøjteudstyr, der er købt og faktureret efter 31.12.2013, skal synes første gang senest 5 år efter 
fakturadatoen. Herefter skal sprøjten synes hvert tredje år.  

Ejers klargøring af sprøjten før syn 

  Rengør sprøjten 
Af hensyn til synspersonalets sikkerhed skal sprøjten være grundigt rengjort både indvendigt og udvendigt inden 
syn (husk også at rense alle filtre og fyldeudstyr). Sprøjten skal være gennemskyllet efter brug af frostvæske. 

OBS! Synsvirksomheden skal afvise at syne sprøjten, hvis den ikke er tilstrækkeligt grundigt rengjort. 

  Aftal reparationer 
Harejer kendskab til fejl på sprøjten, kan de evt. repareres på forhånd. Ellers oplyses fejlene til værkstedet for et 
sikre en effektiv gennemgang af sprøjten. PTO-akslen SKAL være afskærmet før synet! 
Aftal procedure for reparation af fejl – skal ejer f.eks. kontaktes, før reparationer udføres? 

  Fyld sprøjten mindst halvt med vand og fyld vand i rentvandstank 

  Aftal vedr. check af ligetryk 
For at sikre at ligetryksindstillingen ved synet giver bedst mening, informeres synsvirksomheden om hvilken dyse 
og tryk, der oftest anvendes: 

Dyser:____________________________________________ Tryk: ___________bar 

  Vedlæg instruktionsbogen 

  Opgiv CVR og navn: ______________________________ 


