Kundenr.:________________
Navn:______________________________

Rapsfrø Høståret 2021
Erklæring fra landbrug i EU for overholdelse af ISCC/Red II krav til
bæredygtighed
Erklæring fra landbrug i overensstemmelse med kravene i certificeringsordningen fra ISCC System GmbH samt Red II og kravene i direktiv EU2018/2001 – dyrkning i den europæiske union.
(afkryds hvor relevant)
Jeg erklærer herved, at biomassen produceret og leveret af mig i høståret 2021 er i overensstemmelse
med kravene i direktiv EU2018/2001 i form af de krav i certificeringsordningen fra ISCC System GmbH
samt Red II (se bilag 1), som er godkendt af Forbundsministeriet for landbrug og fødevare (BLE). De
tilhørende beviser er tilgængelige.
1.

2.
3.

Biomassen (fx rapsfrø) stammer fra landbrugsjord, der også var landbrugsjord før
1.1.2008. Derudover stammer biomassen ikke fra beskyttede arealer, (ifølge artikel 29
(2)-(7) og (10) i direktiv EU2018/2001), der er omlagt til landbrugsjord efter 1.1.2008.
Biomassen stammer fra beskyttede arealer med tilladelse til dyrkning. Officielle restriktioner for beskyttede arealer overholdes.
Som modtager af EU støtte er jeg indforstået med at overholde kravene til ”Krydsoverensstemmelse”. Derfor overholder biomassen kravene til landbrug i specifikationerne fra
ISCC samt Red II certificeringsordningerne, (artikel 29 i direktiv EU2018/2001).
Sidste år deltog jeg i EU's ordning for støtte til jordbrugere og fortsætter med det.
Ansøgningen om støtte er tilgængelig.
Dette år har jeg ansøgt/vil jeg ansøge om støtte.

4.

Dokumentation for dyrkningsarealer til biomassen (i overensstemmelse til kravene i certificeringsordningen ISCC via landmåling eller sammenlignelige beviser for markplaner,
-blokke, -parceller eller – lodder).
Er tilgængelige hos mig, og kan fremvises.
Er hos den første afdeling, hvor min biomasse (fx rapsfrø) er leveret.

5.

Til beregning af drivhusgasbalance skal de på forhånd indlagte værdier benyttes
(artikel 31 i direktiv EU2018/2001).

Rapsfrøene er dyrket i region: __________________________ i Danmark.
(Regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden)

Note: Med denne erklæring skal landbrugsproducenten bemærke at auditorer fra certificeringsorganer
kan verificerer overensstemmelsen med kravene i direktiv EU2018/2001 i den form som benyttes i de
anerkendte krav fra certificeringsstandarden ISCC.

_________________________________
Sted, dato

____________________________________
Underskrift

Bilag 1.: Hvordan skal jeg udfylde erklæringen?
•

•

De kan udfylde og underskrive erklæringen, hvis følgende betingelser er opfyldte:
o

Rapsen er dyrket på arealer, der også havde status som landbrugsjord før 1. januar 2008.

o

Arealet har ikke status som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

o

De har modtaget EU-støtte til dyrkningen gennem flere år.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldte, skal De afkrydse i rubrikkerne
o

Nr. 1

o

Nr. 3, inklusive begge underrubrikker

o

Nr. 4, inklusive begge underrubrikker.

o

Nr. 5, skal altid afkrydses

Hvis De lovligt dyrker rapsen i beskyttede arealer skal også rubrik 2 afkrydses. Bemærk dog, at der i visse tilfælde i disse områder kan være problemer med bæredygtigheden. Se i øvrigt mere info på Hedegaards hjemmeside under ” Planteavl ”

