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Gödselkontrollens infobrev till aktörerna 1-2020
 
Trots det exceptionella läget som coronaviruset orsakar fortsätter gödselkontrollen sin verksamhet på så 
normalt sätt som möjligt. Livsmedelsverket har gett anvisningar om att myndigheterna under rådande un-
dantagsförhållanden ska utföra bara nödvändiga och brådskande inspektionsbesök. Det här innebär att vi 
har avbrutit inspektionsbesöken och provtagningen enligt tillsynsplanen tills vidare. De tillstånd som är 
nödvändiga för verksamheten, såsom tillstånd för import och utsläppande på marknaden, sköts genom 
dokumentkontroller och distansuppkopplingar. Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder också 
under undantagsförhållandena och alla laboratorietjänster finns att tillgå. . Information om coronaviruset 
hittar ni på Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/coronaviruset-covid-19/ 
 
  
E-tjänsten Touko får nya egenskaper 
I vår får e-tjänsten Touko automatiska e-postmeddelanden som en ny funktion. I meddelandeinställning-
arna kan man bestämma de e-postadresser dit tjänsten skickar ett meddelande när det finns nya rapporter 
att studera. Inom kort blir det i systemet också möjligt att ta emot gödselkontrollens dokument endast via 
e-tjänsten. Livsmedelsverket informerar om de nya egenskaperna och anvisningarna om dem på gödselkon-
trollens webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-
och-verksamhet-inom-godselbranschen/ genast efter att de tagits i bruk. 
  
Underskrifter på dokument 
Vi har i huvudsak frångått manuella underskrifter och stämplar på gödselkontrollens beslutshandlingar. Do-
kumenten godkänns och undertecknas antingen elektroniskt eller maskinellt beroende på vilket datasystem 
som använts för att behandla dokumentet. Det här gäller också importbeslut till förhandsanmälningar av 
gödselfabrikat och råvaror till dem som importeras från länder utanför EU. 
 
Godkända anläggningars egenkontrollrapport senast 31.3 
Godkända anläggningar måste skicka in sin egenkontrollrapport före utgången av mars. Om ni inte har 
skickat in rapporten uppmanar vi er att skicka in den så fort som möjligt. För att göra det enklare att sam-
manställa rapporten har Livsmedelsverket utarbetat ett färdigt rapportunderlag. Länken skickades i decem-
ber med e-post till de godkända anläggningarnas kontaktpersoner. Om ni inte har fått någon länk till rap-
portunderlaget, kan ni begära en ny länk genom att skicka e-post till lannoitevalvonta@ruokavirasto.fi  
 
Varudeklarationer  
Livsmedelsverket påminner marknadsförarna av gödselfabrikat att det är skäl att kontrollera varudeklarat-
ionerna för gödselfabrikat och sätta dem i skick före vårens och sommarens försäljningssäsong. Varudekla-
rationen måste ges till köparen av produkten också när det gäller produkter som säljs som lösvara. Inform-
ation om förpackningspåskrifterna och varudeklarationerna för gödselfabrikat hittar ni på gödselkontrollens 
webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/godselfabrikat-och-verk-
samhet-inom-godselbranschen/godselmedel-och-godselfabrikat/markning/ 
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