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Gödselmedelstillsynens infobrev till aktörerna 1-2022 

1. Aktuellt om reformen av lagen om gödselmedel 

Beredningen av den nya lagen om gödsemedel fortsätter i Jord- och skogsbruksministeriet. Rege-

ringens proposition till lag om gödselmedel överlämnades till riksdagen den 24 mars 2022. Information 
om lagprojektet finner man på JSM:s webbplats om projekt och lagberedning 
https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM072:00/2020. Livsmedelsverket uppdaterar under vårens 
lopp informationen om hur lagreformen avancerar och om innehållet på webbplatsen 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-och-verk-
samhet-inom-godselbranschen/. Meningen är att lagen träder i kraft 16.7.2022 samtidigt med att 
den nya EU-förordningen om gödselprodukter börjar tillämpas. 

Övergångstid för den nationella lagen om gödselmedel fram till 31.12.2024 
I den nya lagen om gödselmedel som är under beredning har föreslagits övergångsbestämmelser, 
med vilka man vill garantera en så smidig övergång som möjligt till den nya lagen. Produkter som 
enligt den nuvarande lagstiftningen ingår i den nationella förteckningen över typbeteckningar och 
EG:s förteckning över gödselmedelstyper kan enligt lagpropositionen tillverkas fram till 31.12.2023 
och släppas ut på marknaden fram till utgången av året 2024. EU:s nya förordning om gödselpro-
dukter tillåter att EU-gödselmedel som tillverkats före 16.7.2022 släpps ut på marknaden så länge 
som produkter återstår i tillverkarens lager. Efter 16.7.2022 kan man således inte längre tillverka 
produkter som marknadsförs som EG-gödselmedel, men samma produkter kan tillverkas och infö-
ras till den finska marknaden som nationella gödselfabrikat. 

Anläggningsgodkännandet för sådana godkända anläggningar som tillverkar andra produkter än 
produkter av animaliskt ursprung är i kraft fram till 31.12.2023, även om skyldigheten att vara god-
kända anläggningar för deras del upphör i och med att den nya lagen träder i kraft. Med detta ges 
anläggningarna tid att omorganisera verksamheten, om den nuvarande verksamheten inte uppfyll-
ler kraven i den kommande lagstiftningen. Anläggningar som hanterar biprodukter av animaliskt 
ursprung omfattas ännu av ett sådant godkännande som avses i biproduktförordningen och lagre-
formen har ingen inverkan på kraven som gäller hanteringen av produkter av animaliskt ursprung.  

Lagstiftningsreformen medför ändringar i årsanmälningarna 
Skyldigheten att lämna en årsanmälan som gäller tillverkare, distributörer och importörer av göd-
selfabrikat har skrivits in också i den nya lagen om gödselmedel. Med årsanmälan kommer man 
framöver att utöver de uppgifter som motsvarar den nuvarande anmälan också samla in uppgifter 
om fabrikatens näringsinnehåll. Näringsuppgifterna samlas in med tanke på uträkning av kväve- 
och fosfornivåindikatorerna, det nationella växthusgasinventariet och ammoniakutsläppsinventa-
riet. Uppgifterna kan utnyttjas också vid hopsamlandet av uppgifter som hänför sig till uppfölj-
ningen av miljöns och särskilt markens tillstånd som också ska levereras till kommissionen. Om 
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uppgifterna som den nya lagen förutsätter ska lämnas en anmälan första gången för det inneva-
rande året 2022.  

För lämnandet av årsanmälan planeras en blankett i e-tjänsten Touko. Enligt planen skulle en del 
av de givna uppgifterna komma färdiga på blanketten utgående från anmälan året innan. För-
handsifyllandet är avsett att underlätta lämnandet av anmälan. I genomförandet försöker man be-
akta olika behov såsom stora mängder uppgifter för vissa anmälningars del.  
 

2. Jordförbättringsmedlens mogenhet 

Livsmedelsverket påminner om att det av organiska jordförbättringsmedel som släpps ut på mark-
naden krävs att mogenheten ska säkerställas. Mogenheten ska regelbundet följas upp inom egen-
kontrollen. Mogenheten säkerställs med ett i ett laboratorium utfört koldioxidalstringstest. Krav 
som gäller mogenheten har getts för typbeteckningarna jordförbättringskompost, råkompost, 
växtavfallskompost, syrebehandlat och stabiliserat reningsverksslam, förbättrat fiberslam och 
gammalt reningsverksslam. Mogenheten hos en naturgödselblandning ska också säkerställas, om 
den saluhålls förpackad. Utöver det ska beaktas att det vid tillverkning av växtunderlag är tillåtet 
att använda endast sådan jordförbättringskompost, där koldioxidalstringen understiger 3 mg CO2-
C/g VS/d och rotlängdsindexet överstiger 80 % och förhållandet mellan nitratkväve och ammoni-
umkväve överstiger 1.  

3. Om produkterna ska ges en uppdaterad varudeklaration 

Den som köper och använder ett gödselfabrikat ska alltid i samband med försäljningen eller över-

låtelsen ges en varudeklaration. För förpackade produkters del ska varudeklarationen fästas på 

förpackningen. Varudeklarationen för bulkvara kan fogas till dokumenten som åtföljer produkten. 

Uppgifterna i varudeklarationen är viktiga vid planering av användningsmängderna och använd-

ningsmålen. Odlaren behöver uppdaterad information om gödselfabrikaten han använder också 

med tanke på stödkontrollerna. Ansvaret för att varudeklarationer som överensstämmer med kra-

ven överlåts ligger hos den som släpper ut gödselfabrikatet på marknaden. Aktören ska se till att 

uppgifterna i varudeklarationen är uppdaterade och överensstämmer med kraven på typbeteck-

ningen. Karenstiderna som gäller produkter som innehåller köttbenmjöl av kategori 2 och bearbe-

tat animaliskt protein av kategori 3 och användningsbegränsningarna som gäller produkter base-

rade på avloppsvattenslam ska anges i varudeklarationen.  

Anvisningar om varudeklarationer märkningar på förpackningarna på Livsmedelsverkets webbplats 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/lannoiteval-
misteet/  
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4. Avgifter som uppbärs för Livsmedelsverkets tjänster 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1193/2021) som gäller Livsmedelsverkets offentli-
grättsliga avgifter har trätt i kraft 1.1. 2022. Förordningen gäller fram till 31.12.2023. I avgifterna 
för tillsynen över gödselmedel har tillkommit en allmän förhöjning på 0,5 %. Andra ändringar i av-
gifterna för tillsynen över gödselmedel har inte tillkommit.  Den nya prislistan tillämpas i samband 
med ärenden som anhängiggjorts efter 1.1.2022. Prislistan finner du på Livsmedelsverkets webb-
plats: https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/?p=kasvit&lang=sv  

5. Godkända anläggningars egenkontrollrapport  

Godkända anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat ska årligen leverera en egenkon-
trollrapport till Livsmedelsverket. Egenkontrollrapporten lämnas elektroniskt på en blankett som 
Livsmedelsverket utarbetat. En länk till rapporteringsblanketten har sänts via e-post till godkända 
anläggningars kontaktperson 28.1.2022. Det är möjligt att leverera länken vidare och den fungerar 
flera gånger så att det blir möjligt att lämna en rapport skilt för varje anläggnings del. I undantags-
fall kan rapporten också levereras via e-post till adressen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi 
eller via brevpost till adressen Livsmedelsverket, sektionen för växtimport och gödselmedel, PB 
200, 00027 LIVSMEDELSVERKET. 

6. Sättet för publiceringen av förteckningen över aktörer inom gödselmedelsbranschen har 
ändrats 

Sättet för publiceringen av förteckningen över aktörer inom gödselmedelssektorn har ändrats. En 
aktuell, dagligen uppdaterad förteckning finner man i Livsmedelsverkets portal Öppen information 
https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/toimijat. I förteckningen ingår mångsidiga sök- och filtre-
ringsfunktioner. I förteckningen kan man söka aktörer utgående från bland annat företagets namn, 
funktionerna som antecknats i registret och företagets läge (postanstalten). Förteckningen kan 
också laddas ned i form av en Excel-tabell. I samma tjänst finner man också en förteckning över 
aktörer inom fodersektorn. 
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