
  1 (2) 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

 BREV  

 
 

Avdelningen för växtproduktion Pvm/Datum/Date  

Enheten för växthälsa och gödselmedel 17.12.2021  

 

Infobrev 2-2021 
 
Utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel 
Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel 
och till lagar som har samband med den senast 21.1.2022. Begäran om utlåtande och lagförslag 
finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: http://mmm.fi/sv/paremiss 
 
Lagarna avses träda i kraft den 16 juli 2022, då förordningen om gödselprodukter börjar tillämpas. 
 
Tjänsten för säker e-post (Turvaviesti) 
Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda hand-
lingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post 
(Turvaviesti). Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar inkluderar till exempel 
personbeteckning, information om hälsotillstånd, information om ekonomisk status samt affärs- 
och yrkeshemligheter. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti. 
 
Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/tjansten-for-saker-e-post/  
 
Traces NT 
Vid handeln med animaliska biprodukter på den inre marknaden har införs det nya Traces NT-     
systemet den 6 december. Det gamla Traces Classic används till slutet av 2021. Handelsdokumen-
ten ska fortfarande upprättas i DOCOM-delen. Det görs troligen inga ändringar i handelsdokumen-
tet till följd av systembytet.  

Livsmedelsverket har försökt föra in uppgifter om de aktörer som bedriver handel med biproduk-
ter på den inre marknaden i Traces NT. Aktörerna ska dock själva ansöka om koder för systemet 
och ”länka” koderna till aktörens uppgifter. 

Läs mer om Traces-systemet: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-
biprodukter/handel-med-animaliska-biprodukter-pa-den-inre-marknaden-samt-import-och-ex-
port-av-animaliska-biprodukter/  

Årsanmälan  
Anmälan om verksamhet för 2021 ska skickas till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2022. 
Överföring av uppgifter till tillsynens informationssystem är automatisk, så det är mycket viktigt 
att använda rätt blankett och fylla i alla uppgifter enligt anvisningarna. Anmälan ska lämnas in 
även om det inte sker tillverkning eller import under 2021 som ska anmälas. Då går det att skicka 
anmälan per e-post utan att använda blanketten. Att låta bli anmäla ökar aktörens riskklassifice-
ring som påverkar kontrollfrekvensen.  
 

http://mmm.fi/sv/paremiss
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/tjansten-for-saker-e-post/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/handel-med-animaliska-biprodukter-pa-den-inre-marknaden-samt-import-och-export-av-animaliska-biprodukter/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/handel-med-animaliska-biprodukter-pa-den-inre-marknaden-samt-import-och-export-av-animaliska-biprodukter/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/handel-med-animaliska-biprodukter-pa-den-inre-marknaden-samt-import-och-export-av-animaliska-biprodukter/


  2 (2) 

 BREV  

 
 

Avdelningen för växtproduktion Pvm/Datum/Date  

Enheten för växthälsa och gödselmedel 17.12.2021  

 
 
 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

Årsanmälan skickas i första hand som en Excel-fil till adressen lannoite.ilmoitukset(at)ruokavi-
rasto.fi. Blanketterna för årsanmälan blir tillgängliga i början av januari 2022: https://www.ruoka-
virasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/godselfabrikat/.  
 
Godkända anläggningars egenkontrollrapport  
Godkända anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat ska per kalenderår skicka en egen-
kontrollrapport till Livsmedelsverket. Använd Livsmedelsverkets elektroniska blankett för egen-
kontrollrapporten. Länken till rapporteringsblanketten skickas per e-post till de godkända anlägg-
ningarnas kontaktpersoner i januari. Länken kan skickas vidare och den kan användas flera gånger 
för att skapa en rapport för varje enskild anläggning. Egenkontrollrapporten måste lämnas in sen-
ast den 31 mars 2022. I undantagsfall kan rapporten också skickas per e-post till adressen  
lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi eller per post till Livsmedelsverket, sektionen för växtimport 
och gödselmedel, PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET. 
 
Livsmedelsverket har omorganisering av organisationsstrukturen  
Gödselkontrollen har flyttats till ny enheten för växthälsa och gödselmedel i början av november 
och är nu en del av sektionen för växtimport och gödselmedel. Förändringen kommer inte att på-
verka de människor som övervakar gödselmedel eller våra uppgifter. Vi kan fortfarande nås via e-
post lannoitevalvonta(at)ruokavirasto.fi och lannoite.ilmoitukset(at)ruokavirasto.fi och via telefon 
från numren här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godsel-
fabrikat-och-verksamhet-inom-godselbranschen/tillsyn-over-godselfabrikat/kontaktuppgifterna/  
 

 

Gödselkontrollen önskar alla aktörer och samarbetspartner en god jul och 

gott nytt år! 
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