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Gödselmedelstillsynens infobrev till aktörerna 2-2022 

1. Aktuellt om reformen av lagen om gödselfabrikat 

En ny lag om gödselmedel har godkänts 
Den nya lagen om gödselmedel 711/2022 godkändes under presidentens föredragning 8.7. Lagen till-
lämpas från 16.7. Lagen finner du på Livsmedelsverkets webbplats här: https://www.ruokavi-
rasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-och-verksamhet-inom-godselbran-
schen/verksamhet/lagstiftning/.  

Om JSM:s beredning av författningar 
Jord- och skogsbruksministeriet bereder författningar som meddelas med stöd av lagen om gödselme-
del. Beredningen av författningar fortsätter ännu under hösten. Ministeriet har 7.7. publicerat en begä-
ran om utlåtande på ett utkast till statsrådets förordning om användning av fosfor i jordbruk och träd-
gårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande. Begäran om utlåtande finner du 
på JSM:s webbplats https://mmm.fi/sv/paremiss.  

2. EU-förordningen om gödselmedel börjar tillämpas 16.7. 

Utsläppande av CE-märkta produkter på marknaden 
CE-märkta gödselprodukter som avses i EU-förordningen om gödselmedel kan släppas ut på marknaden 
från och med 16.7.  

Innan CE-märkningen används ska tillverkaren 

• se till att alla relevanta EU-krav är uppfyllda 
• avgöra om han själv kan bedöma sin produkt eller om han måste vända sig till ett s.k. anmält 

organ 
• sammanställa en teknisk dokumentation som visar att produkten uppfyller de tekniska kraven; 

på den tekniska dokumentationen ställs egna krav 
• skriva och underteckna en EU-försäkran om överensstämmelse. 

 
Mer information om den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse på Euro-
peiska unionens officiella webbplats. https://europa.eu/youreurope/business/product-require-
ments/compliance/technical-documentation-conformity/index_sv.htm.  

CE-märkningen anbringas av tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant. Märk-
ningen beviljas inte av någon myndighet eller annan tredje instans. Om produkter försedda med en CE-
märkning ska ändå på begäran lämnas all information och dokumentation om märkningen till den be-
höriga nationella myndigheten. 

Kommissionen har publicerat en uppdaterad FAQ-vägledning 
Europeiska kommissionen har 30.6. publicerat en uppdaterad vägledning med frågor och svar om EU-
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förordningen om gödselmedel. Vägledningen finner du på engelska på Kommissionens webbplats här: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50655.  

Kommissionen ber om förslag på hur förordningen om gödselprodukter kunde utvecklas 
Europeiska kommissionens GROW-arbetsgrupp för gödselprodukter har inlett en EU survey om en 
eventuell framtida utveckling av EU:s förordning (EU) 2019/1009 om gödselprodukter. Syftet med enkä-
ten är att samla in förslag så, att bilagorna till förordningen kunde anpassas till den tekniska utveckl-
ingen. De nationella myndigheterna och alla intressentgrupper (branschorganisationer, ekonomiska 
aktörer osv.) som är intresserade av saken ombes fylla i enkäten. 

Till enkäten kommer du här:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/possible_future_development_of_the_FPR  

3. En rapport över gödselmedelstillsynen år 2021 har publicerats 

En rapport över resultaten av gödselmedelstillsynen år 2021 och en rapport över tillsynen över pro-
dukter har färdigställts och dem finner du på Livsmedelsverkets webbplats.  

• Rapporten över tillsynen:https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/mika-on-ruokavi-
rasto/elintarviketurvallisuuden-varmistaminen/arviointi-ja-raportit/sektorikohtaiset-val-
vontaraportit-2021/   

• Rapporten över tillsynen över produkter: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/julka-
isut/raportit-ja-selvitykset/  

Utgående från tillsynsresultaten uppfyller gödselmedlen, jordförbättringsmedlen och andra gödsel-
produkter som tillverkats och släppts ut på marknaden i Finland för det mesta de krav som i lagstift-
ningen ställts på deras säkerhet och kvalitet och särskilda problem har inte förekommit.  

De allvarliga bristerna som uppdagats i tillsynen över produkterna har hållit sig på en blygsam nivå. 
Utgående från tillsynsproven gavs beslut om förbud till fyra prov. I tillsynen över produkter uppda-
gades ändå fler avvikelser än tidigare. I tillsynen över produkter förlades tyngdpunkten på nya pro-
dukter som släppt ut på marknaden och som tillverkats utanför Finland och på aktörer som man 
inte tidigare utövat tillsyn över och fästes särskild uppmärksamhet på märkningarna på förpack-
ningarna.   

I tillsynen över tillverkningen har tyngdpunkten lagts på tillsynen över godkända anläggningar. I 
bristerna som konstaterats understryks bristerna som beror på ändringar i verksamheten, såsom 
att kraven som beror på ändringar i råvarorna lämnats obeaktade och brister i genomförandet av 
egenkontrollen. För stora professionellt verkande och mer ofta övervakade anläggningars del kon-
stateras färre brister än i små anläggningar, där tillsynsperioden är längre. Allmänt taget kan kon-
stateras att aktörernas kompetens och förtrogenhet med lagstiftningen ligger på god nivå och att 
bristerna som konstaterats huvudsakligen åtgärdas snabbt. 
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