
 

Leveransförsäkran 2021 

 

                     

                        Kundnr: __________________________________ 

                        Företagsnamn: ____________________________                       

                                               Adress: __________________________________

                               

Spannmål är ett livsmedel och en foderråvara. Denna leveransförsäkran är ett led i att säkerställa att 
alla våra produkter, oavsett användningsområde, uppfyller grundläggande krav i fråga om hygien och 
kvalitet, i enligt med krav från Jordbruksverket och spannmålshandeln.  

En undertecknad, inskickad och registrerad leveransförsäkran är obligatorisk för att bli godkänd som 
spannmålsleverantör. Är man inte godkänd leverantör vid leverastillfället, går det inte att väga in 
spannmål.  
 

Underteckna och returnera snarast, ska dock vara oss tillhanda senast 2021-06-11. Skicka den till oss via e-post 
till info@vallberga.nu eller med vanlig post. 

 
Jag intygar att all min levererade spannmål, oljeväxter & trindsäd till Vallberga Lantmän för skörd 
2021 uppfyller nedanstående krav: 

   

✓ Endast för grödan godkända preparat får ändvändas och i enlighet med gällande                              
bestämmelser, instruktioner och säkerhetsdatablad. Behovsanpassat växtskydd ska beaktas  
(integrerat växtskydd). Mera information om integrerat växtskydd, återfinns på                             
Jordbruksverkets hemsida. 

 

✓   Odlingen har skett på åkerareal som inte gödslats med avloppsslam  
  efter 2000-01-01. 

 

✓ Kvarnvete, vårvetet kvarn, grynhavre/havre får inte stråförkortas eller tillväxtregleras.  
 

✓ REVAQ certifierad slam har inte använts efter 2021-01-01 gäller maltkorn. 
 

✓ REVAQ-certifierad slam har inte använts efter 2015-01-01 gäller grynhavre/kvarnvete 
/vårvete kvarn. 
 

✓ Vid odling av grynhavre - gårdsanpassad miljöhusesyn med åtgärdsplan.  
 

✓ Blommande stråk/fokusareal minst 80m2/ha grynhavreodling, någonstans på gården. 
 

✓ Vid odling av grynhavre skall BAT-gödsel användas, lågt kadmiuminnehåll i växtnäringen 

(max 12 mg Cd/kg P). 
 

✓ Leveranser har skett med hela, väl rengjorda och täckta ekipage utan oljeläckage och i enlighet 
med §6 i AIS 2020. 
 

✓ Vid leverans i eftersäsong ska förprov lämnas och godkännas före leverans. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jag intygar att jag tagit del av Vallberga Lantmäns villkor i Inför skörd 2021 och allmänna inköpsvillkor 

för handeln med spannmål AIS 2020 (avsteg från AIS 2020 - det blir endast en leveransförsäkran för skörd 2021).  

Leveransförsäkran skall vara Vallberga Lantmän tillhanda senast den 

11 juni 2021. 
 

______________________________  _____________________________________ 
Ort/datum     Underskrift 

 
     ________________________________________ 

     Namnförtydligande 

 

mailto:info@vallberga.nu

