
 

 

Erklæring ved afhentning/indlevering af økologiske og om-
lægningsafgrøder høst 2021  
 
Før afhentning/indlevering af økologiske og omlægningsafgrøder kan ske, skal DLG foruden 
Partidokumentation, Økologierklæring/Fællesskema 2021 samt seneste Kontrolrapport have 
denne erklæring i underskreven stand. 
 
Tro og love erklæring vedr. brug af ikke-økologisk husdyrgødning 
Kvægbranchen stiller krav til frembringelsen af fodermidler: Hvis afgrøder er produceret på be-
drifter, der anvender mere end 54 kg N/ha i ikke-økologisk husdyrgødning som gennemsnit, 
skal bedriften leve op til særlige dyrkningsregler om frugtbarhed og reduktion af kvælstofud-
vaskning (jf. Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk 
mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, gældende fra 1. januar 2021). For at imødekomme 
dette krav har DLG implementeret denne erklæring, hvor alle leverandører af økologiske afgrø-
der tilkendegiver, at de leverede afgrøder lever op til ovenstående brancheanbefaling. 
 
Undertegnede bekræfter, at afgrøderne i vedlagte partidokumentation kommer fra en bedrift, 
der bruger mindre end 54 kg N/ha i ikke-økologisk husdyrgødning eller overholder de særlige 
dyrkningsregler i pkt. 1.8. i Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion 
af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer. 
 
 
Navn:_____________________________  CVR.nr.:_____________________________________  
 
 
Dato:_____________________________  Underskrift:__________________________________ 
 
 
Samtykkeerklæring vedr. videregivelse af oplysninger  
DLG planlægger at afsætte økologiske afgrøder 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 2021 (Partidokumentation) 
• Kopi af Økologierklæring 2021 eller Fællesskema 2021 
• 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, 
Økologierklæring og Kontrolrapport vedr. afgrøder kontraheret af DLG til engroskøbere. 
 
 
Navn:_____________________________  CVR.nr.:_____________________________________  
 
 
 
Dato:_____________________________  Underskrift:__________________________________ 
 
På DLG’s hjemmeside www.dlg.dk kan du læse mere om de nye krav. 

https://lf.dk/-/media/lf/viden-om/okologi/2021/lovgivning-og-kontrol/brancheanbefalinger-maelk-og-koed-fra-kvaeg/brancheanbefalinger-for-kvaeg-gaeldende-pr-1-jan-2021.pdf
https://lf.dk/-/media/lf/viden-om/okologi/2021/lovgivning-og-kontrol/brancheanbefalinger-maelk-og-koed-fra-kvaeg/brancheanbefalinger-for-kvaeg-gaeldende-pr-1-jan-2021.pdf
https://ipaper.ipapercms.dk/DLG/Kommunikation/gdpr/privatlivspolitik/#/
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