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The Grain and feed trade association (Gafta) har defineret regler for vejning, prøvetagning og inspektion af 

renhed. Gaftas regler for vejning findes i ”Weighing Rules – No. 123”, reglerne for prøvetagning findes i 

”Sampling Rules – No. 124” og reglerne for inspektion af renhed af lastrum og mere generelle krav findes i 

”Gafta Approved Register of Superintendents – Code of Practice”. Opfyldelse af kravene i disse doku-

menter kan danne grundlag for Gaftas anerkendelse af inspektionsorganer, som i Gaftas regler er betegnet 

”Superintendents”. 

DANAK har i en årrække akkrediteret Vejere og Målere til inspektion efter interne procedurer. I disse pro-

cedurer og aftaler med kunder kan det være anført, at inspektion udføres efter Gaftas regler i ovenstående 

dokumenter. Når Gaftas regler fremover ønskes anvendt gælder nedenstående. 

 

Akkreditering til Gafta Rules 

DANAK har indført mulighed for, at man kan blive akkrediteret til Gaftas regler på grundlag af opfyldelse af 

kravene i de 3 ovennævnte dokumenter. En akkreditering til Gaftas regler vil være afgrænset til de typer af 

vejning i no. 123 og prøvetagning i no. 124, som DANAK har verificeret kompetence til. 

 

Akkreditering uden Gafta Rules 

En inspektion må ikke kunne opfattes som værende omfattet af akkreditering efter Gaftas regler, hvis akkre-

diteringsområdet ikke specifikt indeholder reference til de 3 ovennævnte dokumenter.  

For inspektion, hvor der er anvendt Gaftas regler, skal det derfor tydeligt fremgå af aftaler og inspektions-

rapporter, at der ikke er specifik akkreditering til Gaftas regler. Teksten kan fx være: Inspektionsorganet er 

ikke akkrediteret til Gafta Rules, men til interne procedurer. For denne prøvetagning er anvendt procedurer, 

som indeholder kravene i Gaftas ”Sampling Rules - No. 124” dateret 1. september 2018.  

Opmærksomheden henledes på, at dette efter 1. februar 2023 ikke vil være tilstrækkeligt til at være registre-

ret på Gaftas Approved Register of Superintendents. 

 

Ansøgning om akkreditering til Gafta regler 

Inspektionsorganer kan søge om akkreditering til Gaftas regler. Ansøgningen skal være vedlagt:  

- oplysning om inspektionsorganets kompetence på området;  

- relevante dele af ledelsessystemet, hvor opfyldelse af Gaftas krav fremgår;  

- eksempel på kommende afrapportering til kunden.  

Hvis der ønskes akkreditering til Gaftas regler inden terminen anført nedenfor, skal fyldestgørende ansøg-

ning med tilhørende materiale fremsendes senest 15. december 2022. 

 

Termin for indførelse af ovenstående 

Vejere og Målere, der hidtil har benyttet DANAKs akkrediteringsmærke i forbindelse med Gafta-aktiviteter, 

skal senest den 1.februar 2023 opfylde ovenstående krav.  Efter denne termin vil DANAK efter aftale med 

Gafta orientere Gafta om, at DANAK kun har vurderet efterlevelse af Gaftas krav for de inspektionsorganer, 

hvor det fremgår af akkrediteringsområdet. 
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DANAK, den 5. september 2022 

 

 


