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Gödselsektionen  27.3.2019  

 
Systemet för elektronisk ärendehantering Touko 

Livsmedelsverkets tjänst för elektronisk ärendehantering Touko öppnades 11.3.2019 och kan användas av utsä-
des-, foder- och gödselkontrollens kunder. I e-tjänsten kan gödselkontrollens kunder se analysintyg, beslut och 
andra handlingar som rör tillsynen. Också anmälningarna om ändringar i verksamheten kan göras i Touko. Tills 
vidare skickar Livsmedelsverket handlingarna också per post eller e-post liksom tidigare. Handlingarna har förts in 
i systemet sedan medlet av oktober 2018, äldre handlingar än så förs inte in i systemet.  

Adressen till tjänsten är: https://touko.ruokavirasto.fi. En av kunden bemyndigad representant loggar in i Touko 
med Suomi.fi -autentisering. Det går inte att logga in utan att företaget gett elektronisk behörighet att använda e-
tjänsten. Läs mer om e-tjänsten Touko: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjans-
ter/touko---elektronisk-tjanst-for-utsades--foder--och-godselkontroll/. Mer info ges av överinspektör Marja 
Lehtolainen, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi, tfn 040 689 2525. 

Godkända anläggningars egenkontrollrapport senast 31.3 

Godkända anläggningar ska lämna in en egenkontrollrapport före utgången av mars.  Rapporten ska innehålla föl-
jande: 

• resultaten av övervakningen av de kritiska skedena i tillverkningen och bearbetningen 
• resultaten som hör samman med mikrobiologisk kvalitetssäkring 
• problem och brister som upptäckts vid egenkontrollen samt de åtgärder som vidtagits till följd av dem 
• dokumenten över hur man kontrollerar funktionen hos de mätinstrument som används för uppföljning av 

kritiska styrpunkter 
• information om skadedjursbekämpningen 

 
Rapporten kan skickas in med e-post till adressen lannoite.ilmoitukset@ruokavirasto.fi eller per post till adressen: 
Livsmedelsverket, gödselsektionen, PB 200, 00027 Livsmedelsverket. 
 
Lämpligheten av återvinningsträ som råvara för gödselmedel av aska 
 
Livsmedelsverket och jord- och skogsbruksministeriet har gjort små ändringar i riktlinjerna för lämpligheten av 
återvunnen träfraktion som råvara för gödselmedel av aska. Biobränslen kan användas som råvara för gödselme-
del av aska på följande sätt: träavfall i klass A från alla pannanläggningar samt träavfall i klass B från pannanlägg-
ningar vars effekt är minst 1 MWTH (tidigare 20 MWTH). Mer om användningen av aska som gödselmedel kan läsas 
här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-och-verksamhet-inom-
godselbranschen/godselmedel-och-godselfabrikat/atervunnet-naringsamne/anvandning-av-aska-som-godselme-
del/.  
 
EU:s förordning om gödselmedel 
 
Beredningen av förordningen är på slutrakan och det slutliga godkännandet inväntas under mars-april. Livsme-
delsverket informerar mer om förordningen genast när den är publicerad.  
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