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Ändringar år 2017 i kraven på journalföring av jord-

bruksproduktion  

Tilläggsbladet innehåller ändringarna i guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2016-2017 
som gavs ut hösten 2016. Ändringarna gäller krav på journalföring av såväl växtproduktion som anima-
lieproduktion. De ändrade texterna är skrivna med rött. 
 
  
 

1. Växtproduktion 

1.1 Skiftesspecifika anteckningar 
 
 

Tabell 1. Skiftesspecifika krav på journalföring  

Tillägg till/precisering av punkten ’Mängd fosfor som spritts ut på skiftet’. 

 
Anteckna i de skiftesspecifika anteck-
ningarna  

Gäller 
alla  

Tvär-
villkor 

Miljöför-
bindelse 

Förvaringstid 
minst 

Mängd fosfor som spritts ut på skiftet 
 
 
 
* För in påbörjandet av den 5-åriga göds-
lingsperioden i de skiftesvisa anteckningar-
na. 
 

X*  X Under en utjäm-
ningsperiod på 5 år 
 
Miljöförbindelsepe-
rioden och 4 år efter 
att förbindelseperi-
oden har upphört 

 Ett villkor som gäller alla är att man per hektar åker får sprida maximalt 325kg fosfor/ha/5 år 

inom jordbruket och 560 kg fosfor/ha/5 år inom trädgårdsodlingen.  Eftersom den maximala fos-

formängden inte är fastställd per år ska den femåriga gödslingsperiodens början föras in i de skif-

tesvisa anteckningarna. 

Tabell 1. Skiftesspecifika krav på journalföring  

Precisering av texten som gäller användningen av växtskyddsmedel. 

 
Anteckna i de skiftesspecifika anteck-
ningarna  

Gäller 
alla  

Tvär-
villkor 

Miljöför-
bindelse 

Förvaringstid 
minst 

Orsak till att växtskyddsmedel har använts, 
dvs. har du fattat beslut om bekämpning på 
grund av ogräs, växtsjukdomar, förhållan-
den som är gynnsamma för växtsjukdomar, 
observerat sjukdomsläge eller skadedjur 
eller har du använt tillväxtregulator på 
grund av observerat behov att bekämpa 
liggsäd. Du kan också räkna upp de obser-
verade ogräs, skadedjur eller växtsjukdo-
mar som bekämpningsbeslutet grundar sig 

  X Miljöförbindelsepe-
rioden och 4 år efter 
att förbindelseperi-
oden har upphört 
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på. 

1.2 Gårdsspecifika anteckningar och ärenden som kräver årlig 

anmälan 
 

Tabell 4. Dokument som ska förvaras på gården och ärenden som kräver årlig an-

mälan 

Tillägg till punkten Giltig gödselanalys. 

Dokument eller anmälan Gäller alla  Tvärvillkor Miljöförbin-
delse 

Förvaringstid 
minst 

Giltig gödselanalys  
(Om det på din gård uppkommer 
och/eller om du använder stallgöd-
sel i mängder som överstiger 25m3 
per år) 

X X X 10 år  

Miljöförbindelsepe-

rioden och 4 år 

efter att förbindel-

seperioden har 

upphört 

 

Tabell 7. Krav på journalföring som hänför sig till produktion av växter och svampar för 

livsmedelsbruk 

Krav på journalföring Gäller 
alla  

Tvärvill-
kor 

Förvaringstid minst 

Förvara resultaten från undersökningen av vatten 
som används för bevattning, rengöring och ned-
kylning:  

 resultaten från ibruktagningsundersökningen 
och de regelbundna undersökningarna som 
görs vart tredje år*  

X X Bevara alltid det nyaste 
analysintyget i minst 5 
år. 

*Om din gård får vatten från ett vattenverk eller ett vattenandelslag räcker det med att du kan visa, t.ex. 
med en faktura, att du har anslutit dig till vattenverkets nätverk. 
 

1.3. Producenter av utsäde och plantor 

Länkadressen till växtpassguiden har ändrats, den nya adressen är 
Växtpassguiden: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-
evirasta/julkaisut/oppaat/kasvipassi_ohje_14201_3_sv.pdf 
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2. Animalieproduktion 

2.1 Allmänna krav som gäller djurhållare 

 

Tabell 12. Krav på journalföring inom primärproduktion av animaliska livsmedel 

 

Krav på journalföring Gäller 
alla  

Tvärvill-
kor 

Förvarings-
tid minst 

Spårbarhet    

När du skickar djur till ett slakteri, skicka slakteriet informat-
ion om livsmedelskedjan för djuren minst 24 timmar innan 
djuren kommer till slakteriet eller senast tillsammans med 
djuren. Skriv upp när och till vilket slakteri du skickade in-
formationen om livsmedelskedjan. 

X  1 år 

Journalför primärproduktionsprodukterna som levererats från 
gården för användning som livsmedel, t.ex. ägg eller mjölk 

 mottagarens namn och adress 

 produktens namn 

 leveransdag och tidpunkt om flera partier har levererats 
under samma dag 

 levererad mängd 
 
För livsmedel som sålts direkt till konsumenten behöver bara 
den sålda produkten och dess totala mängd samt försälj-
ningsdatumet journalföras. Evira rekommenderar dock att 
man skriver upp namn och kontaktinformation till konsumen-
ter som köper obehandlad mjölk, dock med konsumenternas 
samtycke. 

X X 1 år 

Krav på journalföring Gäller 
alla  

Tvärvill-
kor 

Förvarings-
tid minst 

Undersökningar och inspektioner    

För journal över resultaten från prover som tagits på djuren 
eller prover som tagits i övriga diagnostiska syften som är av 
betydelse för människornas hälsa:  

 t.ex. salmonellakontrollprogrammet, EHEC-prov av nöt-
kreatur, kontroll av kampylobakterier hos broilrar på 
slakterier, patogenundersökningar av obehandlad mjölk, 
vattenundersökningar, prover för övervakning av främ-
mande ämnen och undersökningar av juverinflammation  

Kravet på journalföring uppfylls när du förvarar undersök-
ningsintygen.  

X X 3 år 
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2.2 Djurartspecifika krav på journalföring 

2.2.1 Mjölkproducerande djur  
 

Tabell 18. Krav på journalföring av mjölkproduktion  

Krav på journalföring Gäller alla Tvärvill-
kor 

Förvaringstid minst 

Förvara resultaten från undersökningar av 
vatten som används för rengöring och skölj-
ning av ytor som kommer i kontakt med 
mjölk. 

 Resultaten från ibruktagningsundersök-
ningen och de regelbundna undersök-
ningarna som görs vart tredje år* 

X X Förvara alltid det nyaste 
analysintyget i minst 5 
år. 

Om du säljer obehandlad mjölk i mängder 
som överstiger 2500 kg om året från en livs-
medelslokal som är belägen i anslutning till 
gården ELLER levererar obehandlad mjölk till 
en anläggning inom mjölkbranschen för att 
förpackas som obehandlad mjölk:  

 Den automatiska mjölkningsmaskinen ska 
vara försedd med ett system som sparar 
uppgifterna om tekniskt misslyckad rengö-
ring av mjölkningsmaskinen och av kyl-
nings- och lagringsanordningarna för 
mjölk. Spara dessa uppgifter. 

 all separerad mjölk djurspecifikt 

 ett system för separering av förändrad 
mjölk tillämpas eller inte  

 Producenten ska se till att rengöringen av 
spenarna är tillräcklig och regelbundet 
följa upp rengöringen som anordningen 
utför; journalför uppföljningen och obser-
vationerna. 

X X 1 år 
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2.2.4 Fjäderfä 
 

Tabell 24. Krav på journalföring som gäller alla fjäderfägårdar 

Krav på journalföring Gäller 
alla 

Tvär-
villkor 

Förvaringstid 
minst 

När du skickar fjäderfä till ett slakteri, ska du   
utöver informationen enligt de allmänna kraven på informat-
ion om livsmedelskedjan även ange:  

 fåglar som hör till salmonellakontrollprogrammet: tidpunk-
ten för och inspektionsresultatet från kommunalveterinä-
rens senaste kontrollbesök samt information om tidpunk-
ten för och undersökningsresultatet från den senaste 
salmonellaundersökningen 

 dödlighet under uppfödningstiden i partiet som skickas 

 datum då fåglarna anlände till primärproduktionsplatsen, 
storleken på partiet och fåglarnas ursprung (namn eller 
beteckning för värpstallet för avelsfjäderfä och kläckning-
sanläggningens namn) 

 när och vilket slakteri du skickade informationen om livs-
medelsskedjan 

X  1 år 

Om du levererar ägg som råvara till äggprodukter och 
rengör dem med vatten ska du spara analysintygen över 
undersökningarna av det vatten som används för att rengöra 
äggen: 

 resultaten från de regelbundna undersökningarna som 
görs vart tredje år**. 

X X Förvara alltid 
det nyaste 
analysintyget. 

** Om din gård får vatten från ett vattenverk eller ett vattenandelslag räcker det med att du kan 

bevisa, t.ex. med en faktura, att du har anslutit dig till vattenverkets nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


