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 Gödselmedelstillsynens infobrev till företagarna 1-2021 
 
Avgifter som uppbärs för Livsmedelsverkets tjänster 
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (161/2021) som gäller Livsmedelsverkets offentli-
grättsliga prestationer har trätt i kraft 1.3. 2021. Förordningen gäller fram till 31.12.2021. I avgifts-
förordningen har prissättningen av prestationerna förenklats och timpriserna förenhetligats.  
 
I avgifterna för tillsynen över gödselfabrikat har kommit vissa höjningar som hänför sig till behand-
lingen av ansökningar, kontroller och beslut. I registreringen av företagare och de provspecifika 
kontrollavgiftsklasserna inom tillsynen över produkter har inte kommit några prisändringar.  Den 
nya prislistan tillämpas i samband med saker som anhängiggjorts efter 1.3.2021. Prislistan finner 
du på Livsmedelsverkets webbplats: https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?lang=sv  
 
EU:s nya förordning om gödselprodukter 
 
Ett avsnitt som hänför sig till EU:s nya förordning om gödselprodukter har satts till på Livsmedels-
verkets webbplats. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godsel-
fabrikat-och-verksamhet-inom-godselbranschen/eus-nya-forordning-om-godselprodukter/  
 
På webbplatsen finner du information om företagarnas skyldigheter, CE-märkta gödselprodukters 
produktfunktionskategorier, komponentmaterialkategorier och kvalitetskraven som hänför sig till 
dem, och om förpackandet av produkterna och märkningarna på förpackningarna. På webbplatsen 
finner du också länkar till en vägledning om märkningar på förpackningar som kommissionen pub-
licerat och till kommissionens vägledning med frågor och svar.  
 
Bekämpningsmedelsfynd i gödselfabrikat  

Förra sommarens livliga diskussion om tillväxtskador på tomat har under den gångna våren åter 
aktiverats. Saken har utretts bl.a.  i Norge och Sverige. Norska Mattillsynet har gett ett riktvärde 
om det hurdana halter av aminopyralid och klopyralid användning av gödselfabrikat får orsaka i 
växtunderlaget. 

Livsmedelsverkets gödseltillsyn ger inget liknande riktvärde, men påminner företagarna om det 
ansvar för produkternas säkerhet som de har enligt 5 § i lagen om gödselfabrikat 539/2006. Göd-
selfabrikat får inte innehålla sådana mängder skadliga ämnen, produkter eller organismer att an-
vändning i enlighet med bruksanvisningen kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller sä-
kerhet, växters sundhet eller miljön. Råvaror till gödselfabrikat ska vara säkra och sådana att de 
gödselfabrikat som tillverkas av dem uppfyller kvalitetskraven. Företagarna uppmanas kontrollera 
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produkternas bruksanvisningar så, att den klopyralid och aminopyralid de eventuellt innehåller har 
beaktats.  

Krav på användningen av avloppsslam 

Vi påminner företagarna om kraven som hänför sig till användning av sådana produkter fram-
ställda av avloppsslam som avses i 11a § i JSMf 24/11. Dessa produkter får spridas endast på sådan 
odlingsmark vars pH är minst 5,8. Kalkstabiliserat slam från reningsverk får spridas på sådan od-
lingsmark där pH-värdet är minst 5,5. Detta krav bör beaktas särskilt i samband med sura torvmar-
ker. Företagarna ska också föra bok över dem som mottagit slam, platserna där slammet använts 
och egenskaperna som beskriver odlingsmarkens kvalitet. Mer information om saken: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-och-verk-
samhet-inom-godselbranschen/godselmedel-och-godselfabrikat/atervunnet-naringsamne/an-
vandning-av-avloppsslam-som-godselfabrikat/ och ProAgrias handbok om användningen av slam 
från reningsverk inom jordbruket https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/puh-
distamolieteopas_2020_linkit_1.pdf   
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