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1. Medlemsstatens ansvarlige myndighed: 

Navn: Fødevarestyrelsen 

Adresse: Stationsparken 31, DK-2600 Glostrup 

Tlf. (45) 7227 6900 

fvst@fvst.dk 

 

2. Ansøgende sammenslutning: 

 

Lammefjordens Grøntsagslaug, Højgårdsvej 9, 4540 Fårevejle. 

 

c) Sammensætning: producent/forarbejder (x)  

 

3. Produktets navn: Lammefjordsgulerod 

 

4. Produktets art: Landbrugsprodukt 

 

5. Varespecifikation: Sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2 

 

a) Navn: Lammefjordsgulerod 

 

b) Beskrivelse: En Lammefjordsgulerod er meget glat, har stor sprødhed og meget ringe tendens til 

gråfarvning efter vask. Guleroden er kendetegnet ved at have et relativt højt indhold af tørstof samt 

et meget højt indhold af karotin. Sukkerindholdet ligger relativt højt. 

Lammefjordgulerod skal opfylde kravene til ”klasse I” i FN-ECE-standarden for gulerødder FFV-

10. 

c) Geografisk område: Lammefjordsguleroden stammer fra det inddæmmede område af Lamme-

fjorden, som fysisk afgrænses af Ringkanal og Audebodæmningen. Lammefjorden er beliggende i 

Odsherred på Sjælland. Svinninge Vejle er den del af den udtørrede Lammefjord, som ligger længst 

inde i fjorden. Området blev afvandet før Lammefjorden, da det primært var eng og lavvand. Sidin-

ge Fjord er ligeledes et inddæmmet område af Isefjorden. Geografisk ligger det lidt nord for Lam-

mefjorden. Klintsø er det nordligste område. Det var oprindelig en fjord, hvor mundingen er lukket 

af naturlige aflejringer. Området er ligeledes omgivet af afvandingskanaler 

 

At dyrkningsjorden er Lammefjordens inddæmmede havbund med dyndet bonitet, som beskrevet 

under litra f) tilknytning, gælder som de særlige betingelser for fremstilling af produktet 

 

d) Bevis for oprindelse: Da Lammefjordsgulerødder skal vaskes og emballeres på godkendte vaske-

rier på Lammefjorden, er det her, oprindelsesdokumentationen samles. En af betingelserne for at 

blive et godkendt vaskeri er nemlig, at der føres kontroljournaler for tilgang af gulerødder fra dyrk-

ningsstedet samt sikres en klar fysisk adskillelse af Lammefjordsgulerødder og eventuelle gulerød-

der, der er dyrket på almindelig sandjord uden for de nævnte områder. 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/FFV-Std/English/10Carrots_2010.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/FFV-Std/English/10Carrots_2010.pdf


e) Fremstillingsmetode: Dyrkning af Lammefjordsgulerødder skal ske efter standarden Glo-

balG.A.P. (The Global Partnership for Good Agricultural Practises), der sætter rammerne for Godt 

Landmandskab. Standarden omfatter krav om dokumentation for kvalitetsstyring, miljøstyring, mi-

nimering af brug af planteværnsmidler, sporbarhed, fødevaresikkerhed og risikovurdering af ar-

bejdsmiljø og fødevarehygiejne. Gulerodspakkerier i Lammefjordsregionen, som vasker, sorterer og 

pakker kartofler, er ligeledes underlagt GlobalG.A.P.-standarden. 

 

f) Tilknytning: I 1873 startede inddæmningen af Lammefjorden. Hermed blev et enestående godt 

landbrugsområde skabt, idet den gamle fjordbunds bonitet for størstepartens vedkommende var 

dyndet og dermed meget rig på næringsstoffer. Næringsstofferne er skabt ved, at døde dyr og plan-

ter igennem årtusinder er sunket ned på havbunden og efterhånden omskabt til dynd (nogle steder i 

mere end 20 meters tykkelse). I dyndet blev sand, men især lerpartikler, også aflejret. Store dele af 

Lammefjorden er næsten stenfri, og de mange gamle muslingeskaller og østersskaller giver et natur-

ligt højt indhold af kalk. 

 

De gamle bredzoner har sandet jord, hvor sandet er slebet og mere blødt og rundt end traditionelle 

sandjorde. Alle disse ovenstående forhold har betydning for dyrkning af Lammefjordsgulerødder. 

Lammefjordsgulerødder har været dyrket her i over 50 år og har gennem tiderne vundet flere priser. 

 

Forarbejdning efter optagelse, dvs. vask og pakning af gulerødderne, sker udelukkende på godkend-

te vaskerier, som er beliggende på Lammefjorden. 

 

g) Kontrolinstans: 

 

 

Navn: AgroManagement v/ Inge Bodil Jochumsen 

Adresse: Kirketoften 5, 5610 Assens, tlf. 51 24 49 89, web: agromanagement.dk« 

 

h) Mærkning: 

Emballagen, både færdigpakninger og ikke-færdigpakninger, skal mærkes med 

a) Navn og adresse på pakkeri  

b) Logo for Lammefjordens Grøntsagslaug.  

c) Klasse 

 

i) krav i nationale bestemmelser (en.): Ingen  

 


