Erklæring ved afhentning/indlevering af økologiske og
omlægningsafgrøder høst 2020
Før afhentning/indlevering af økologiske og omlægningsafgrøder kan ske, skal DLG foruden
Partidokumentation, Økologierklæring/Fællesskema 2020 samt seneste Kontrolrapport have
denne erklæring i underskreven stand.

Erklæring vedr. kød- og benmel samt svinebørster
Eksporten af økologisk mælk til markeder, hvor anvendelsen af gødningsprodukter
indeholdende kød- og benmel samt svinebørster anfægtes, fik mejeriudvalget til at beslutte, at
økologiske mælkeproducenter ikke må anvende fodringsmidler, der er gødet med produkter
indeholdende kød- og benmel eller svinebørster.
For at imødekomme dette krav har DLG implementeret denne erklæring, hvor alle
leverandører af økologiske afgrøder med en underskrift tilkendegiver, at der ikke er anvendt
gødningsmidler baseret på kød- og benmel eller svinebørster som gødning.
Undertegnede bekræfter, at afgrøderne i vedlagte partidokumentation ikke er fremavlet med
produkter indeholdende kød- og benmel eller svinebørster som gødning.

Navn:_____________________________ CVR.nr.:________________________________

Dato:_____________________________ Underskrift:______________________________

Samtykkeerklæring vedr. videregivelse af oplysninger
DLG planlægger at afsætte omlægnings- og økologiske afgrøder af 2020 til det tyske marked.
Imidlertid kræver tyske købere 100% sporbarhed i forbindelse med en handel og i de fleste
tilfælde ønsker de at re-certificere afgrøden til f.eks. Bioland.
For at imødekomme dette krav vil du ved at underskrive denne samtykkeerklæring, give dit
samtykke til at DLG må videresende:
• Kopi af Økologistatuserklæring 2020 (Partidokumentation)
• Kopi af Økologierklæring 2020 eller Fællesskema 2020
• Kopi af den seneste Kontrolrapport
• Bioland - Declaration on data transmission by the inspection body
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig. Du har også ret til at
bede om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte. Du kan læse mere om dine rettigheder i
DLG’s privatlivspolitik.
Undertegnede bekræfter, at DLG må videresende oplysninger som økologistatuserklæring,
økologerklæring vedr. afgrøder kontraheret af DLG til tyske engroskøbere.

Navn:_____________________________ CVR.nr.:____________________________________

Dato:_____________________________ Underskrift:__________________________________

På DLG’s hjemmeside www.dlg.dk kan du læse mere om de nye krav.

