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ØKOLOGI & LANDBRUGSLOV, CENTER FOR JORDBRUG 

Økologistatuserklæring for markprodukter – ”Partidokumentation” 

Økologistatuserklæringen udfyldes af den økologiske 
jordbrugsbedrift ved salg af økologiske markprodukter 
fra bedriften. 
 
Erklæringen (partidokumentationen) udfyldes på 
købers foranledning. 
 
 
 

 

DK-ØKO-050 
 

Oplysninger om sælger 
Navn:       Kundenr. hos evt. foderstofvirksomhed: 

      
Aut.nr.: 
      

Vej/Gade: 
      

Tlf./mobil nr.: 
      

Postnr. og By: 
      

CVR-nr.: 
      

E-mail: 
      

P-nr.: 
      

Produktoplysninger 
Marknr. Ha Afgrøde (art+sort) Mængde Så-

tidspunkt 
Høst-

tidspunkt 
Omlægnings

-tidspunkt 
Afgrødestatus 

(ikke-økologisk, 
omlægning eller 

økologisk) Dag+Måned+År 
(DD-MM-ÅÅÅÅ) 

Dag+Måned+År 
(DD-MM-ÅÅÅÅ) 

Dag+Måned+År 
(DD-MM-ÅÅÅÅ) 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
 

Leveringsdato:       
 

Undertegnede bekræfter, at ovenstående produkter: 
• Er produceret i overensstemmelse med de økologiske produktionsregler. 
• Har været under NaturErhvervstyrelsens kontrol (kontrolnr.: DK-ØKO-050). 

Produkterne kan dermed forhandles med den anførte status. 

Dato:       Underskrift: 
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