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Til alle danske golfbaner der er 

registreret i Miljøstyrelsens IT-system Greendata  

   

  

 

Ny version af Greendata er klar til brug 
 
Miljøstyrelsen har i nogen tid haft tekniske problemer med Greendata. De er nu løst, idet 
der er udviklet en ny brugerflade i Greendata og systemet er fra i dag d. 7.5. 2020 åben 
for indberetning af pesticiddata mv. Man får adgang til programmet via virk.dk og logger 
ind med en digital medarbejdersignatur i Nem ID som tidligere.  
 

Fristen for indberetning af forbruget af pesticider for 2019 er forlænget til den 

1.juni 2020 

 

Hjælp til anvendelse af Greendata 

DGU er i gang med at udarbejde en ny instruktionsvideo til Greendata, som vil blive 
offentliggjort i nær fremtid. Spørgsmål om anvendelsen af den nye version af greendata 
kan rettes til følgende kontaktpersoner til support (banekonsulenterne fra DGU): 
 

Navn Mail Telefon 

Allan Brandt abp@dgu.org  40 40 91 03 
Thomas Jepsen thj@dgu.org  51 16 26 95 

 
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man desuden finde en demonstrations-version af 
Greendata, hvor man kan blive bekendt med den nye version, før man logger ind i 
programmet. 
 

Om den nye version af Greendata 

Den version af Greendata, som I ser nu, er ikke en blivende løsning, men en midlertidig 
løsning, udviklet for på kort sigt at gøre det muligt at indberette pesticidforbrug i 2019 og 
planlægge forbruget i 2020. Det er i skrivende stund uvist, hvor længe denne løsning skal 
anvendes. Det er årsagen til, at enkelte tidligere funktioner ikke indgår i den nuværende 
foreløbige løsning.  
 
I vil opleve et system, hvor udseendet har ændret sig, men principperne bag programmet 
er de samme; man indtaster forbruget af midler og programmet udregner derefter 
belastningstallene, som vises på skærmen. Der er både et planlægningsmodul for 
indeværende år (2020) og et indberetnings-modul for det foregående år (2019).  
 

Kontaktoplysninger 

Kontaktoplysninger for golfbanerne i Greendata skal altid være opdaterede med de 
korrekte oplysninger om navne, mail adr. og CVR numre. Så det anmoder Miljøstyrelsen 
alle golfbaner om at kontrollere og evt. justere.  
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Indberetning 

Indberetningen til Miljøstyrelsen sker via Greendata, hvor der efter afsendelsen vil 
fremgå en dato for indsendelsen og linjen for 2019 fremhæves med grøn farve. Dette 
fungerer som bekræftelse på, at indberetningen er sendt. Frem til fristen for indberetning, 
kan man frit ændre oplysningerne og indsende indberetningen igen, selv om 
indberetningen allerede er afsendt en gang tidligere. Herefter vil den nye 
indberetningsdato fremgå. Der vil ved indberetningen for 2019 ikke blive udsendt en 
kvitteringsmail, når man har afsendt indberetningen. Men, det er Miljøstyrelsens klare 
forventning, at der ikke vil opstå problemer med indberetningen, og at I kan gå ud fra, at 
jeres indberetning er modtaget i Miljøstyrelsen, såfremt linjen for 2019 er farvet grøn. 
 

Golfbanens offentliggørelse af pesticidbelastningen 

Muligheden for at generere en rapport over belastningstallene i Greendata, til brug for 
jeres offentliggørelse på f.eks. hjemmeside eller opslagstavle i golfklubben, findes ikke i 
den nuværende version af Greendata. Man skal derfor i stedet åbne indberetningen, hvor 
belastningstallene for golfbanen fremgår og dernæst udskrive den, og anvende den til 
offentliggørelse af belastningstallene. Miljøstyrelsen kan stadig udtrække rapporter, der 
sammenligner belastningstallene på tværs af golfbanerne, men denne mulighed foreligger 
ikke for golfbanerne. 
 

Planlægning af pesticidanvendelse i 2020 

Planlægningsmodulet er ændret i forhold til den tidligere version af Greendata. 
Planlægningsmodulet for 2020 ligner indberetningsmodulet, dog uden mulighed for at 
indsende data. Først den 1. jan. 2021 bliver planlægningsdelen 2020 automatisk overført 
til indberetningsmodulet, hvorefter man kan færdiggøre indtastningerne og indsende 
indberetning for 2020 til Miljøstyrelsen. Det er altså ikke muligt at indberette data for 
2020 før efter 1. jan. 2021. 
 
Det har igennem de seneste måneder desværre ikke været muligt for golfbanerne at 
planlægge pesticidforbruget 2020 i Greendata og derved sikre sig, at man undgår, at 
belastningslofterne overskrides. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, som håndhæver 
reglerne på området, vil blive informeret om, at planlægningsdelen ikke har fungeret 
indtil 7.5.2020. Dette forhold vil indgå i den samlede vurdering af sagen, ved eventuelle 
sager om overskridelser af belastningslofterne 2020.   
 
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde en aktuel liste over pesticider godkendt til 
brug på golfbaner, den er senest opdateret d. 1.5.2020.  
 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Bettina Gylden 
 
+45 30 71 61 56 
begyl@mst.dk 
 


