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Anvisningar om ifyllandet av köparen
Odlaren får i första hand den förhandsifyllda blanketten av det företag som köper partiet. Därefter fyller odlaren på
blanketten i de tilläggsuppgifter som behövs om bl.a. partiets produktion. Chauffören fyller i uppgifterna om
transporten av partiet. Olika företag kan ha olika praxis i fråga om spannmålspasset, du får närmare anvisningar om
ifyllandet av det företag som köpt ditt spannmålsparti.

Terminologi
I följande har beskrivits vad olika termer som ändvänts i Spannmålspass i allmänhet menar. Termerna är listade i början
av blankett till dess slut.
Pass nummer = numreringen sker enligt spannmålsköparens eller förmedlarens kundsystem
Datum = det datum då spannmålspasset fyllts i

1. UPPGIFTER OM PARTIET
Sädesslag/oljeväxt/proteinväxt = partiets sädesslag enligt dess användningsändamål, t.ex. maltkorn, grynhavre
Sort = t. ex. Barke, Peppi, Petita
Skördeår = det kalenderår då skörden har bärgats, t.ex. 2013
Tilläggsinformation som berör ekologisk produktion:
Produktionssätt = konventionell, omläggning eller ekologisk. Observera att anteckning om skedet i SKIFTET under
skördeåret (t.ex. SV1, SV2, EKO) inte automatiskt talar om skedet i PRODUKTEN som skördas från åkern. Säkerställ
skedet speciellt om man i ett skifte som är i SV2-skedet har sått ettåriga höstväxter (t.ex. råg, vete eller rybs).
Minimi omläggningstiden för ettåriga växter ur försäljningssynpunkt är:
 Produkten ska marknadsföras som konventionellt producerad när omläggningen i skiftet har varat mindre än
12 månader
 Produkten kan marknadsföras som en produkt i omläggningsskedet om skiftets omläggningsskede har varat
minst 12 månader före SKÖRDEN.
 Produkten kan marknadsföras som ekoprodukt om omläggningsskedet i skiftet har varat minst 24 månader
före SÅDD.
Ekokontrollmyndighetens kod = Kontrollmyndighetens kod, dvs. NTM-centralens (i form FI-EKO-XXX) eller Eviras (FIEKO-201) kod
Partiets kod = av säljaren utfärdad kod för försäljningspartiet. Koden möjliggör att produktpartiet kan spåras och
förknippas till säljarens egen lagerbokföring. T.ex. kodnummer ”3/2014, 15.3.2014” informerar att det är fråga om
årets tredje försäljningsparti som har levererats den 15 mars. Uppgifterna om partiet finns i lagerbokföringen både
enligt koden 3/2014 och datum. Därvid kan man inte blanda det exempelvis med ett annat parti som sålts samma dag
med kodnummer 4/2014, 15.3.2014.
Tilläggsinstruktioner för säljare av ekospannmål kan hittas här

2. KÖPARE = Den ena parten i affärsuppgörelsen
Köpare = Företag/aktör som köper partiet, kan också vara en annan odlare
Köparens tfn = Köparens telefonnummer
Kontrakts-/beställnings nr = referensnummer, varje företag och aktör har ett eget kontrakts- eller beställningsregister

3. MOTTAGARE = företag som använder/lagrar partiet eller lager dit partiet levereras
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Mottagningsplats = namnet på det lager, företag eller annat ställe som tar emot varan (och orten)
Mottagningsplatsens adress = mottagningsplatsens postadress
Mottagningsplatsens tfn
Mottagningstid = överenskommen leverans- och mottagningstid för partiet (datum och klockslag)
Tilläggsinformation om partiet som berör mottagningen = övriga eventuella tilläggsuppgifter om mottagningen

4. FÖRMEDLAREN/SPANNMÅLSHANDELN = partiets köpare som säljer/levererar spannmålen vidare
Grossist = namnet på den grossisten som förmedlar partiet
Förmedlaren/spannmålshandeln = namnet på den förmedlaren eller spannmålshandeln som köper partiet
Förmedlarens/spannmålshandelns tfn
Avsändningsplats/-lager = namnet på det lager (och ort) från vilket partiet har avsänts, när partiet avsänds från
förmedlares lager
Lagersilo nr/eller annan tilläggsinfo = tilläggsinformation om det lager från vilket partiet avsänds

5. ODLAREN = odlare eller lantbrukssammanslutning/-företag som levererar det aktuella partiet. Den
andra parten i affärsuppgörelsen
Namn = odlarens eller lantbrukssammanslutningens/-företagets namn
Adress = odlarens eller lantbrukssammanslutningens/-företagets postadress
Lastningsplatsens adress (om annan än odlarens adress) = gatuadressen för det lager från vilket partiet avhämtas
FO-nummer = odlarens eller lantbrukssammanslutningens/-företagets FO-nummer
Telefonnummer = jordbrukarens/lantbruksföretagarens telefonnummer
Lagersilo nr = nummer på den silo/de silor där partiet varit lagrat på gården eller annan tilläggsinformation om
lagringen
Kontrakts/kund nr = odlarens/lantbrukssammanslutningens/-företagets kundnummer i spannmålsköparens eller
spannmålsaffärens kundregister
Tilläggsuppgifter om partiet (odlaren fyller i) = i denna punkt frågas efter tilläggsuppgifter om partiets produktion
Växtligheten har behandlats med glyfosat innan tröskning: nej, ja, datum, preparat =
om beståndet har behandlats med glyfosat före tröskningen anges tidpunkten och vilket preparat som använts.
Växtligheten har behandlats med tillväxtregulator: nej, ja, datum, preparat =
om beståndet har behandlats med tillväxtreglerande preparat anges behandlingens tidpunkt och vilket preparat som
använts.
Odlingen sker inom ramen för miljöstödet: ja eller nej =
har partiet odlats på ett åkerskifte som hör till miljöstödssystemet (ja nej)
Tilläggsinformation om partiet = eventuell övrig tilläggsinformation om partiets produktion

6. TRANSPORT = tilläggsinformation om partiets transport, chauffören/transportföretaget fyller i
Trafikant = namnet på det transportföretag som sköter partiets transport
Fordonets registernummer = dragbilens registernummer
Chaufförens tfn
Dragbil, släpvagn = välj och kryssa för om partiet är lastat i dragbilens eller släpvagnens lastutrymme eller i båda
Referens/last nr = partiets referensnummer enligt trafikantens register
Avsändningsvikt (kg) = lastens uppskattade vikt
Lastning påbörjad = tidpunkten då pålastningen vis lagret började (datum och klockslag)
Lastning avslutad = tidpunkten då pålastningen vis lagret slutade (datum och klockslag)
Meddela transportdatum, produkter och rengöring efter föregående laster = transporttidpunkter och transporterade
produkter för de tre föregående lasterna. Kryssa dessutom för vilken rengöringsmetod som använts efter varje last.
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7. UNDERSKRIFT
Blanketten skrivs ut varefter den undertecknas.
Alla parter försäkrar genom sina underskrifter att de uppgifter de gett är korrekta och så fullständiga som möjligt.
Chauffören försäkrar genom sin underskrift att han före pålastningen har kontrollerat att fordonets lastutrymme är rent
och torrt.

