
Leverantörsinformation (ifylles av odlaren)

Kund.nr/Kontrakts.nr:*
Namn:

Adress:

Postnr.: Postort:
Tel.nr.:                       Mobil.nr:                       
Hämtningsadress, om annat än ordinarie:
Namn:

Adress:

Postnr.: Postort:
Levererar/säljer följande gröda av skörd 20         som:
1.  Konventionell  Eko (Certifikat bifogat)
2.  Fodervara  Industrivara Stärkelsevara
     Utsädesråvara

Sort: Gröda: Artikel.nr: 
 
 

* Kundnummer endast vid spontanleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer anges.
* Vid flera kontrakt med samma artikelnummer avräknas alltid det äldsta kontraktet först.
** Skördeåret minus 3 hela kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/2011

Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:**  Ja  NejRötrestgödslad gröda, godk. enl. SPCR 120:  Ja  NejRötrestgödslad gröda, godk. KRAV:  Ja  NejSlamgödslad gröda senaste 3 åren:**  Ja  NejSlamgödslad gröda enl. REVAC senaste 3 åren:**  Ja  NejGlyfosatbehandlad gröda:
 Ja  NejStråförkortad gröda:
 Ja  NejVarmluftstorkad:
 Ja  Nej

Egenkontroll utav ohyra & skadediur samt kvalitéär utförd:
 Ja  NejRED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven förhållbar produktion enligt Svenska Fodersinköpsvillkor:
 Ja  NejOdlingsjournal finns:
 Ja  NejVid egen transport, lastutrymmet

rengjort enligt GTP:
 Ja  NejRent, torrt och täckt. Kan intyga de 3 senaste lasterna (ev. rengöringsintyg)Slutleverans:
 Ja  Nej

Övriga upplysningar:

Transportinformation (ifylles av åkeri)
Trpt bokad med SvF kontraktsnr:              
Ankom kl.    Avgick kl.    
Total lastningstid:                         min
Lastutrymmet rengjort enligt GTP:  Ja  Nej
Uppskattad vikt:                        kg
Reg.nr:  Signum:  

Mottagarinformation (ifylles av leverantör eller transportör vidanmodan från Svenska Foder)
Kund/Mottagare:   

Postort:  

Märkning/referens till mottagare:  
 

Övrigt:  

 
Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören)

Godkänner härmed Svenska Foders inköpsvillkor samt ovan leverantörsinformation/transportinformation:
Datum:          /        20        

Underskrift leverantör

OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, glöm ej notera detta intygs nummer, ev. IO-nr och lastningstid för rapport till SvF.

Kvittens vid lastning(ifylles av transportören)
Intygar att korrekt transportinformation uppgetts och ovannämnd last/vara är mottagenTrpt bokad med SvF Kontraktsnr:
Ankom kl.    Avgick kl.    
Total lastningstid: minuter

Den          /        20          

Uppskattad vikt:                        kg
Reg.nr:  Åkeri:  
 

 
Underskrift transportör

Q-06-07 (utg.5)

Leveransintyg
Gårds-/partileveranser

Spannmål - Oljeväxter - Trindsäd - MajsKöpare Svenska Foder AB, www.svenskafoder.se

Mottagarens exemplar

47699

Riv eller klipp av denna kupong, lämnas ifylld till leverantör

Lastningskvitto

Leverantörens exemplar

47699
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1.   Leverantörsinformation – ifylles av odlaren/leverantören. 

2.   Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn,           
         adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i    
         skörd gäller kundnummer.

3.   Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan     
         än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer                       
         gäller.

4.     Fyll i skördeåret för leveransen.

5.   Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell 
         eller eko.

6.     Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/   
         varan som, ett alternativ.

7.     Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, 
         Quarna, Quench.

8.   Gröda som levereras, tex höstvete, vårvete, korn

9.   Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt.

10.  Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive 
         fråga/påstående och den gröda/vara som levereras.

11.  Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras.

12.  RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhets-
         direktiv på vår hemsida. Detta dokument säkerställer                          
         att levererad vara kan användas för energiproduktion 
         enligt gällande  EU-regelverk. Därmed ges möjligheter                         
         till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar                            
         onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret 
         garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa                                   
         villkor på affär i övrigt. Se formulär på  denna sida:
         Deklaration av hållbarhetskriterier.

13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som                              
          beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad 
          gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag 
          enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. 
           Fyll i Ja eller Nej.

14. Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål 
         säkerställts. Fyll i Ja eller Nej.

15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

16. Transportinformation – ifylles av åkeri.

17.  Mottagarinformation – ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt     
          till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

18.  Underskrifter av leverantör.

19.  Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör.

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg


