Erklæring om kvalitets- og fødevaresikkerhedsforhold
Med min underskrift på nærværende erklæring bekræfter jeg, at
Kvalitet af kartofler
Kartofler leveret til fabrikken skal være friske og ufrosne pulverkartofler. Med mindre andet udtrykkeligt
er aftalt er det kun Saturna der må leveres. De leverede kartofler skal derudover kunne opfylde de
kvalitetskrav som fabrikken i øvrigt stiller mht. sukker, stivelsesindhold mm.
Smuds
Smuds så vidt muligt undgås. Ved forekomst af koks, slagger, myremalm eller andre fremmedlegemer
(paller, stød/rødder mm) kan kartoflerne afvises.
Slam
Der må ikke anvendes spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg eller fra private rensningsanlæg i
sædskifte med pulverkartofler (Slam og spildevand fra vegetabilsk produktion tilhørende gruppe A i
”Slambekendtgørelsen”, betragtes som acceptable slamprodukter). Det oplyses til fabrikken, hvis der
bruges andet slam end fra vegetabilsk produktion i sædskiftet (fabrikken forbeholder sig ret til at udtage
prøver af kartoflerne med henblik på analyser for tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer samt
afvise kartoflerne, hvis resultaterne ikke er i overensstemmelse med dansk/europæisk lovgivning
herunder såvel foder- som fødevarelovgivningen).
Anvendelse af gylle fra biogasanlæg, der modtager spildevandsslam fra kommunale og/eller private
rensningsanlæg minimeres (brug frarådes af fabrikken).
Det, der spredes på marken, er ufarligt og overholder den til en hver tid gældende lovgivning.
Pesticider
Europæisk og dansk pesticidlovgivning overholdes på leverede kartofler f.eks. mht. anvendte midler,
dosering og sprøjte- og karenstider. Sprøjtejournaler på leverede partier udleveres til fabrikken efter
anmodning.
GLP (=God Landmands Praksis) under dyrkning af kartofler til fabrikken benyttes.
GMO
Der leveres ikke GMO (=Gen Modificeret Organismer) kartofler til fabrikken i nogen form eller
koncentration. De leverede kartofler må ikke have været i forbindelse med GMO materiale (heller ikke fra
andre afgrøder) hverken på marken, i udstyr herunder transportmiddel eller under lagring. Det oplyses til
fabrikken, hvis der dyrkes GMO afgrøder på bedriften.
Fabrikken forbeholder sig ret til at iodteste de modtagede kartofler stikprøvevist – og afvise læsset, hvis
der ikke er reaktion for amylose indhold (indikation på GMO).
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