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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr  19/09 
  
 Datum Dnr 

 
 29.7.2009 1854/14/2009 

 Ikraftträdande och giltighetstid 
 

 5.8.2009 – tills vidare 
  Ändrar 

2 §, bilagan I till 2 §, bilagor III och IV till 4 § samt 10 § i 
jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
gödselfabrikat (12/07). 
 

  

 Bemyndigande 
 

 2, 4, 5, 6, 7 och 8 § i lagen om gödselfabrikat 
(539/2006) 
 

  

 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 
(12/07)  

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut  
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 februari 2007 om 
gödselfabrikat (12/07) typbeteckning ID2/4 rötrest till jordförbättring i bilaga I till 2 §, 
 
ändras 2 § 3 mom., 10 § 2 mom. och de uppgifter i bilaga I till 2 § som gäller 
typbeteckningsgrupperna IA Oorganiska gödselmedel, IA6 Biprodukter som används som 
sådana som oorganiska gödselmedel, IB Organiska gödselmedel, ID 
Jordförbättringsmedel och IE Preparat av mikroorganismer samt typbeteckningen IA6/1 
skogsaska, sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 09/08, samt 
typbeteckningarna IA6/2 aska till jordbruket, IB4/7 rejektvatten och ID2/3 råkompost,  
tabell 1, Tillåten avvikelse för huvudnäringsämnen när det gäller avvikelsen för vattenlöslig 
fosfor, i bilaga III till 4 § samt tabell 1, Maximihalterna av skadliga metaller i oorganiska 
gödselmedel och kalkningsämnen extraherade med salpetersyra samt i övriga 
gödselfabrikat extraherade med hjälp av en metod för extraktion med kungsvatten och 
våtförbränning, i bilaga IV till 4 §, samt 
 
fogas till bilaga I nya typbeteckningar IA6/3 animalisk aska, IB3/5 vattenlösning eller 
oljeemulsion med alkohol, IB4/8 äggskalskalk, IC1/5 blandning av kalksten eller 
dolomitkalksten och biprodukter som används som sådana som kalkningsämnen, IC2/10 
AWO-kalk, ID5/2 rötrest (ersätter rötat reningsverksslam), ID5/6 använt växtunderlag av 
torv, ID5/7 kemiskt oxiderat reningsverksslam, IE/4 växtfrämjande preparat av 
mikroorganismer och IF2/7 tekniskt bearbetad lösjord som följer:  
 



 
2 § 

Den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar 
 

Den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar finns i bilaga I till denna 
förordning. 
 
Ett gödselfabrikat skall för varje typbeteckning uppfylla  
1) de krav som i bilaga I anges för typbeteckningen i fråga, och  
2) de krav som i bilaga II anges för minimihalterna av sekundära näringsämnen och 
spårämnen i gödselfabrikat samt för kelater och andra organiska ämnen som får tillsättas i 
gödselmedel. 
 
I oorganiska gödselmedel (IA) får tillsättas endast sådana organiska ämnen som nämns i 
punkt C i bilaga II till denna förordning. Den totala mängden organiska ämnen som tillsatts 
i oorganiska gödselmedel får inte överstiga en procent räknat som kolhalt (C %) av 
gödselmedlets torrsubstanshalt. Sammansättningen av råvaran till gödselfabrikat får 
avvika från de tillåtna råvarorna med en procentenhet utan att det påverkar 
gödselfabrikatets typbeteckning. 
 
Vid framställning av en blandning av två eller flera gödselfabrikat med egen typbeteckning 
skall varje gödselfabrikat som använts uppfylla kraven i denna förordning. 
 

___________________________ 
10 § 

Lagrings- och transportkrav 
 
Gödselfabrikat ska lagras på ett ändamålsenligt sätt på för dem reserverade platser eller 
förpackade på så sätt att de inte orsakar utsläpp av näringsämnen i miljön. Gödselfabrikat 
skall lagras så att produktens sammansättning inte förändras under förvaringen och så att 
sammansättningen motsvarar de uppgifter som anges i varudeklarationen. Gödselfabrikat 
som säljs oförpackade och råvaror till sådana skall transporteras övertäckta om fabrikatets 
sammansättning är sådan att transporten kan föranleda fara eller skada för trafiken eller 
miljön. 
 
Organiska gödselfabrikat ska transporteras och lagras så att deras kvalitet inte försämras 
på grund av att de fuktas på ett menligt sätt eller på grund av mikrobiologisk förorening. 
Fabrikaten ska därtill hållas åtskilt från foder. 
 
Råvarorna till gödselfabrikat ska förvaras åtskilt från andra färdiga gödselfabrikat och de 
ska vara märkta. 
 
Oorganiska gödselmedel får inte lagras i samma lagerutrymmen som brand- och 
explosionsfarliga ämnen.  
 

____________________________ 

 



 

 

Denna förordning träder i kraft den 5 august 2009. 

 
 
Helsingfors den 29  juli 2009 
 

 

Jord- och skogsbruksminister   Sirkka-Liisa Anttila 
 

 

Lantbruksråd    Kirsi Heinonen 
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IA OORGANISKA GÖDSELMEDEL 
 
Ett oorganiskt gödselmedel får inte innehålla näringsämnen av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Sådana tillsatser av organiska 
ämnen i oorganiska gödselmedel som tillåts enligt bilaga II punkt C ska anges. Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar 
anges som viktprocent av den totala halten. I fråga om flytande gödselmedel kan halterna dessutom anges i rymdmått mg/l eller g/l. 
Näringshalterna ska anges som grundämnen och utöver detta kan de anges som oxider. Halterna av huvudnäringsämnen ska anges 
som heltal efter typbeteckningen. Om det i en produkt har tillsatts eller om den på naturlig väg innehåller sekundära näringsämnen eller 
spårämnen i sådana mängder som överstiger den minimihalt som anges i bilaga II punkt A ska till typbeteckningen fogas texten 
”innehåller sekundära näringsämnen och/eller spårämnen”. Produkten kan också förses med påskriften ”innehåller” samt de sekundära 
näringsämnen som finns i produkten i ordningen kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), svavel (S) respektive de spårämnen som 
finns i produkten i ordningen bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn). Gödselmedel som 
innehåller spårämnen och de oorganiska gödselmedel i vilka har tillsatts spårämnen ska vara försedda med texten: ”Används endast där 
klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering.” Näringshalterna i huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen anges med 
en decimals noggrannhet och spårämnen i enlighet med bilaga II punkt A. Klorhalten i en produkt får anges. Beteckningen "klorfattig" får 
användas om klorhalten är högst 2 %.  
 
Förkortningen AOAC, som förekommer i förteckningarna, betyder “Official Methods of Analysis of AOAC International, The Association of 
Official Agriculture Chemists, Journal of the Association of Official Agricultural Chemists”.  
 



 
IA1 Oorganiska enkla gödselmedel med ett huvudnäringsämne 
 
 

 

Nr 
IA1 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till dem 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Halt av de viktigaste 
beståndsdelarna 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

2 Fosforgödsel som 
innehåller apatit 
 

Produkt som framställts genom 
malning och anrikning av 
apatithaltig malm som brutits i 
naturen och som innehåller 
huvudsakligen trikalciumfosfat och 
kalciumkarbonat. 
 
 

Totalfosfor 12 % 
Total-Ca 30 % 
Neutraliserande 
förmåga 10 % (Ca) 
 
 
 
 

P löslig i mineralsyror 
Vattenlöslig fosfor 
P löslig i neutralt 
ammoniumcitrat 
Finhetsgrad 
Totalkalcium 
Vattenlösligt kalcium 
Neutraliserande förmåga 
(Ca) 
 
 

AOAC 1975, Evira 8108 mod 
AOAC 1975, Evira 8108 mod 
AOAC 1975, Evira 8108 mod 
 
SFS-EN 12948 
AOAC 1990, Evira 8122 mod 
AOAC 1975, Evira 8107 mod 
SFS-EN 12945 
 
 

 



 
IA6 Biprodukter som används som sådana som oorganiska gödselmedel 
 
Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar anges som viktprocent av torrsubstansen. Halten av huvudnäringsämnen och sekundära 
näringsämnen ska anges om den överstiger 0,3 % av torrsubstansen. Lösligheten av oorganiska menliga ämnen i en biprodukt som används som 
sådan som gödselfabrikat ska testas i enlighet med statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (202/2006) och 
lösligheten ska understiga de för vanligt avfall avsedda gränsvärdena för metaller enligt nämnda beslut. 
 
Med aska från torv och trä avses en biprodukt som mekaniskt eller elektriskt har separerats från de rökgaser som uppstår vid förbränning av torv, flis, 
barkavfall, organiskt avfall som innehåller fiberämnen och som uppstår i samband med produktion av nyfibermassa eller produktion av papper som 
framställts av massan, obearbetat virkesavfall eller annat med dessa jämförbart rent träbaserat material eller åkerbiomassa, såsom rörflen, halm, 
spannmål, oljeväxter, vide och vass eller en blandning av dessa, eller som har avlägsnats från förbränningskammarens botten i en anläggning för 
förbränning. 
 
Även aska från förbränning enligt statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) av kött- och benmjöl i kategori 2 och 3 samt naturgödsel i 
kategori 2 kan användas som biprodukter som används som sådana som organiska gödselmedel då askan uppfyller kraven på typbeteckning IA6/3 
animalisk aska. Säkerheten när det gäller skadliga organiska ämnen och sjukdomsalstrare garanteras genom en förbränningsprocess som 
överensstämmer med förordningen om avfallsförbränning. 
 
Aska ska hanteras så att dammet från askan sprids så lite som möjligt.  

 



 
 
Nr 
IA6 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till dem 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Halt av de viktigaste 
beståndsdelarna 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

1 Aska till jordbruket Aska från trä, torv eller åkerbiomassa. 
 
Askan lämpar sig för användning inom 
jordbruk, trädgårdsodling, 
landskapsarkitektur, anläggning av 
grönområden, skogsbruk och som en 
produkt som främjar kompostering. 
 

P+K minst 2 % eller 
eller neutraliserande 
förmåga minst 10 % 
(Ca) 
 
 
 
 

Totalfosfor (P) 
 
 
 
Vattenlöslig fosfor 
 
Totalkalium (K) 
 
 
 
Totalkalcium (Ca) 
 
 
 
Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Vattenhalt % 
Halter av skadliga metaller As, 
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn 
 
Hg 
 
Råvaror 
 

CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15105:en och bestämning ICP 
eller ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051 och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
SFS-EN 12945 
SFS-EN 12048, ISO 589:2003 
CEN/TS 15411 eller extraktion EPA 
Method 3050B eller 3051A och 
bestämning AAS, ICP eller ICP-MS 
AMA 254 oxygenförbränningsmetoden 
EPA 7473:1998 
 

 



 
*CEN/TS 15289:en 

Nr 
IA6 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till dem 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Halt av de viktigaste 
beståndsdelarna 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

2 Skogsaska Härdad eller granulerad aska från trä, 
torv eller åkerbiomassa 
 
I varudeklarationen ska nämnas 
följande: ”Askan får inte användas för 
åkergödsling, användning tillåten 
endast för skogsgödsling.”  
 
I granulerad aska får bor tillsättas men 
maximihalten av bor i skogsaska får 
vara högst 400 mg B / kg ts. Den 
hektarspecifika spridningen av bor får 
vara högst 2,5 kg bor/ha. Till 
typbeteckningen ska fogas texten 
”tillsats av bor”. I varudeklarationen 
ska dessutom nämnas följande: 
”Användning tillåten endast om borbrist 
har konstaterats”. Det är förbjudet att 
sprida aska med tillsats av bor på 
grundvattenområden eller 
skyddsområden.  
 
Vid stränderna till vattendrag ska en 
minst 25 meter bred skyddszon 
lämnas. Vid spridning av aska ska 
dessutom de kommunala 
miljöskyddsföreskrifterna iakttas.I 

P+K minst 1 % 
 
Ca minst 8 % 
 
Cl högst 2 %* 

Totalfosfor (P) 
 
 
 
Vattenlöslig fosfor 
 
Totalkalium (K) 
 
 
 
Totalkalcium (Ca) 
 
 
 
Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Klor (Cl) 
 
 
Vattenhalt % 
 
Halter av skadliga metaller As, 
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni,Zn 
 
Hg 
 
Råvaror 
 
Om bor (B) har tillsatts i 
produkten, ska den tillsatta 
mängden och den totala 
mängden bor anges.  

CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15105:en och bestämning ICP 
eller ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051 och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
SFS-EN 12945 
potentiometrisk titrering,AOAC 
1970,Evira 8297 
 
SFS-EN 12048:en, ISO 589:2003 
 
CEN/TS 15411 eller extraktion EPA 
Method 3050B eller 3051 och 
bestämning AAS, ICP eller ICP-MS 
AMA 254 oxygenförbränningsmetoden 
EPA 7473:1998 
CEN/TS 15411 
 
EPA 3051A:1998 
 

 



 
 

 
Nr 
IA6 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till dem 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Halt av de viktigaste 
beståndsdelarna 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

3  Animalisk aska  Askan uppstår som biprodukt vid 
förbränning av gödsel från 
animalieproduktionsdjur i 
avfallsförbränningsanläggningar enligt 
statsrådets förordning (362/2003).  
 
Askan lämpar sig för användning inom 
jordbruk, trädgårdsodling, 
landskapsarkitektur, anläggning av 
grönområden, skogsbruk och som 
råvara för gödselfabrikat. 
 

P+K minst 5 %  
 
 
 

Totalfosfor (P) 
 
 
 
Vattenlöslig fosfor 
 
Totalkalium (K) 
 
 
 
Totalkalcium (Ca) 
 
 
 
Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Vattenhalt % 
Halter av skadliga metaller As, 
Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn 
 
Hg 
 
Råvaror 
 

CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15105:en och bestämning ICP 
eller ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
CEN/TS 15290:en, CEN/TS 15410:en 
eller extraktion EPA Method 3050B eller 
3051A och bestämning AAS, ICP eller 
ICP-MS 
SFS-EN 12945 
SFS-EN 12048, ISO 589:2003 
CEN/TS 15411 eller extraktion EPA 
Method 3050B eller 3051A och 
bestämning AAS, ICP eller ICP-MS 
AMA 254 oxygenförbränningsmetoden 
EPA 7473:1998 

 



 
IB ORGANISKA GÖDSELMEDEL 
 
Organiska gödselmedel är organiska ämnen av animaliskt och/eller vegetabiliskt ursprung och/eller med preparat av mikroorganismer. 
Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar i organiska gödselmedel anges som viktprocent av torrsubstansen (% av ts). 
Dessutom kan de anges som viktprocent av den totala vikten. Halterna av näringsämnen i flytande gödselmedel anges som viktprocent 
av den totala vikten och kan dessutom anges i rymdmått mg/l eller g/l. Näringshalterna ska anges som grundämnen och utöver detta kan 
de anges som oxider. Halterna av huvudnäringsämnen i sammansatta organiska gödselmedel ska anges som heltal efter 
typbeteckningen. Om produkten innehåller sådana mängder sekundära näringsämnen eller spårämnen som överstiger minimihalten 
enligt bilaga II vilka ska anges, ska typbeteckningen förses med påskriften ”innehåller” samt de sekundära näringsämnen som finns i 
produkten i ordningen kalcium (Ca), magnesium (Mg), svavel (S) respektive de spårämnen som finns i produkten i ordningen bor (B), 
kobolt (Co), koppar (Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn). I fråga om spårämnen kan också beteckningen 
”innehåller spårämnen” användas. Till organiska mineralgödselmedel kan också tillsättas sådana sekundära näringsämnen och 
spårämnen som nämns i bilaga IIA. Varudeklarationen för gödselmedel som innehåller spårämnen ska vara försedd med texten: 
”Används endast där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering.” Klorhalten i en produkt får anges. Beteckningen ”klorfattig” 
får användas om klorhalten är under 10 % av produktens totala halt av NPK. Om det i ett organiskt gödselmedel har tillsatts urea ska 
detta anges i varudeklarationen. Vatten- och torrsubstanshalten anges i procent och halten organiskt material, dvs. glödgningsförlusten 
eller den totala mängden organiskt kol (TOC) i procent av torrubstansen. Organiska gödselmedel får inte innehålla sjukdomsalstrare, frön 
från ogräs eller växtskadegörare (närmare i bilaga IV). I organiska gödselmedel kan tillsättas preparat av mikroorganismer 
(typbeteckningsgrupp IE). Uppgifter om preparatet ska anges i enlighet med kraven för typbeteckningarna i punkt IE.  
 
Animaliska organiska gödselmedel eller animaliska råvaror som används i dem ska vara framställda i anläggningar som framställer 
material i kategori 2 och/eller 3 till gödselfabrikat och som godkänts i överensstämmelse med kraven i EG-förordning 1774/2002. I 
mekaniska blandningar kan som råvaror användas även bl.a. sådant kött- och benmjöl i kategori 2 och 3 som uppstår som biprodukt i en 
bearbetningsanläggning som godkänts i enlighet med EG-förordning 1774/2002. Vid användningen ska likväl beaktas att endast 
inhemska bearbetade animaliska biprodukter i kategori 2 kan användas som gödselfabrikat eller som råvara till gödselfabrikat, med 
undantag för naturgödsel i kategori 2. Import av sådana produkter som innehåller ämnen i kategori 2 från EU-länder och import av 
sådana ämnen att användas som gödselfabrikat eller som råvara till sådana är förbjuden. De mikrobiologiska kraven på en produkt och 
dess råvaror samt begränsningarna i dess användning bestäms i förordning (EG) nr 181/2006 om tillämpning av förordning (EG) nr 
1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen 
samt i förordning (EG) nr 208/2006 om ändring av bilagorna VI och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 
när det gäller bearbetningskrav för biogas- och komposteringsanläggningar och krav för naturgödsel, vilka utfärdats som komplettering till 
ovan nämnda förordning. Om godkännandet av andra anläggningar som framställer organiska gödselmedel samt anläggningar som 
genom mekanisk blandning framställer organiska gödselmedel i vilka såsom råvara används animaliskt material som bearbetats vid en 

 



godkänd anläggning bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning (13/07) om utövande och tillsyn av verksamhet gällande 
gödselfabrikat. Om genmodifierat material används som råvara i organiska gödselmedel ska det inaktiveras genom upphettning eller på 
något annat ändamålsenligt sätt så att det uppfyller kraven i gentekniklagen. 
 
1B3 Organiska gödselmedel vilkas effekt huvudsakligen baserar sig på andra effekter än växtnäringsämnen 
 
Nr 
IB3 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

5 Vattenlösning eller 
oljeemulsion med 
alkohol 

Preparat framställt genom mekanisk 
blandning med vatten eller rypsolja 
med alifatiska alkoholer samt 
eventuellt små mängder 
näringsämnen som verksamma 
substanser. 
 

Etanol 49 viktprocent Råvaror gaskromatografi 

 
IB4 Biprodukter som används som sådana som organiska gödselmedel 
 
Nr 
IB4 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

 



 

Nr 
IB4 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

7 Rejektvatten Flytande biprodukt som avskiljts från 
fasta partiklar vid en 
biogasanläggning som godkänts för 
rötning av råvaror som endast lämpar 
sig för organiska gödselfabrikat. 
 
I varudeklarationen ska anges de 
eventuella begränsningar i 
användning som föranleds av råvaror 
(EG nr 181/2006), varningar om 
produktens benägenhet att 
förskämmas (användningstid högst 12 
mån.), framställningstidpunkt samt de 
begränsningar för spridning som följer 
av nitratdirektivet och den övriga 
miljölagstiftningen. 

Sammanlagt 0,5 % 
NPK samt minst 0,3 % 
N, P eller K 
 

Totalkväve (N)  
 
Totalfosfor (P) 
Totalkalium (K) 
Torrsubstanshalt  
Organiskt kol eller 
organisk beståndsdel 
 

SFS-EN 13654-2 
AOAC 1975, Evira 8118 mod 
SFS-EN 13650 
SFS-EN 13650 
SFS-EN 13040 
ISO 10694 
SFS-EN 13039 



1C1 Kalksten och övriga kalkningsämnen 
 

(¹ För kalksten, oxider och hydroxider 
Nr 
1C1 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till 
dem anslutna krav och 
begränsningar i användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

5 Blandning av kalksten 
eller dolomitkalksten och 
biprodukter som 
används som sådana 
som kalkningsämnen  

Produkten består av en mekanisk 
blandning av kalksten eller 
dolomitkalk och sådana 
biprodukter som används som 
sådana som kalkningsämnen och 
som hör till grupp IC2. 
 
 
 

De olika råvarorna i 
blandningen ska 
uppfylla de krav som 
anges för 
typbeteckningen i 
fråga. 
 

Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Kalcium (Ca) 
 
Magnesium (Mg) 
 
 
 
Finhetsgrad 
Vattenhalt 
 
Halter av skadliga metaller 
Cd, Pb, As, Cu, Zn, Ni, Cr,  
 
 
Hg 
 
Råvaror och deras 
blandningsförhållande 

SFS-EN 12945 
AOAC 1990, Evira 8122 mod(¹ eller 
SFS-EN 13475  
AOAC 1990, Evira 8122 mod(¹ eller 
EPA Method 3050B eller 3051 
(extraktion) och ICP (kvantitativ 
bestämning)(² 
SFS-EN 12948 
SFS-EN 12048:en, ISO 589 
 
EPA method 3050B eller 3051  
(extraktion) och 
AAS, ICP eller ICP-MS (kvantitativ 
bestämning 
AMA 254 oxygenförbränningsmetoden 
EPA 7473:1998 

(² Produkter som innehåller aska eller slagg 
 

Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 
Besöksadress Postadress Telefon Telefax 
Mariegatan 23 PB 310 020 772005 (09) 1605 4202 
00170  HELSINGFORS 00023 STATSRÅDET   
 
 



 
IC2 Biprodukter som används som sådana som kalkningsämnen 
 
 
Nr 
1C2 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till 
dem anslutna krav och 
begränsningar i användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

10 Äggskalskalk 
 

Äggskal i kategori 3 som har 
bearbetats vid en anläggning som 
godkänts enligt kraven i EG-
förordning 1774/2002.  
De mikrobiologiska kraven och 
kraven på användningen fastställs 
enligt ovan nämnda förordning 
och förordningar som 
kompletterar den. 
 

Neutraliserande 
förmåga 30 % (Ca) 

Totalcalcium (Ca) 
Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Snabbverkande neutraliserande 
förmåga  
Vattenhalt % 
Finhetsgrad 
 

AOAC 1990, Evira 8122 mod 
SFS-EN 12945 
SFS-EN 13971 
 
SFS-EN 12048:en 
SFS-EN 12948 
 

 



 
 
Nr 
1C2 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till 
dem anslutna krav och 
begränsningar 

Minimihalter av 
näringsämnen 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

11 AWO-kalk Produkten består av kalk som 
uppstått genom en reaktion mellan 
kalciumkarbid och vatten. 
 
 

Neutraliserande 
förmåga 25 % (Ca) 
 

Neutraliserande förmåga % (Ca) 
Kalcium (Ca) 
Finhetsgrad 
Vattenhalt 
Halter av skadliga metaller Cd, 
Pb, As, Cu, Zn, Ni, Cr 
 
Hg 
 

SFS-EN 12945 
AOAC 1990, Evira 8122 mod  
SFS-EN 12948 
SFS-EN 12048 :en, ISO 589 
EPA Method 3050B eller 3051 
(extraktion) och kvantitativ bestämning 
AAS, ICP eller ACP-MS ( 
AMA 254 oxygenförbränningsmetoden 
 

 



 
ID JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Halterna av näringsämnen och andra beståndsdelar i jordförbättringsmedel anges i varudeklarationen som mg/kg torrsubstans. Mängden 
näringsämnen ska dessutom anges som mg/l eller kg/m³ per försäljningsfuktig produkt. Sekundära näringsämnen och spårämnen kan 
anges i enlighet med bilaga II. Vatten- och torrsubstanshalten anges i procent. Halten organiskt material, dvs. glödgningsförlusten samt 
den totala mängden organiskt kol (TOC) anges i procent av torrsubstansen. Ledningsförmågan anges som mS/m, volymvikten som g/l 
eller kg/m3 och den effektiva katjonbyteskapaciteten som mängden ammoniumjoner i torrsubstansen (cmol+/kg ts). I varudeklarationen 
för de produkter som hör till denna typbeteckningsgrupp och vars enda organiska avfallsbaserade råvaror är naturgödsel och torrströ 
ska, av de skadliga ämnena, endast halten av kadmium anges.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID2 Organiska jordförbättringsmedel 
 
Nr 
ID2 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

3 Råkompost Produkt som framställts av 
naturgödsel, reningsverksslam, 
växtavfall, matavfall, organiskt avfall 
från livsmedelsindustrin eller andra 
motsvarande beståndsdelar genom 
kompostering eller rötning och lagring 
eller efterkompostering och som är 
tillräckligt stabil och hygienisk.  
 
Produkten lämpar sig att användas 
som jordförbättringsmedel för bl.a. 
spannmålsväxter och energigrödor 
samt vid landskapsarkitektur och 
förhindrande av erosion. Produkten 
kan dessutom användas som 
växtunderlag vid produktion av färdig 
gräsmatta på rulle. 

Halten organiskt 
material 
(glödgningsförlust)  
25 % av 
torrsubstansen. 
 
Stabilitet: 
CO2-produktionen  
under 6 mg CO2-C/g 
VS/dygn 
 
 

Råvaror  
Totalkväve (N) 
Vattenlösligt kväve  
Totalfosfor (P) 
Vattenlöslig fosfor 
Totalkalium (K) 
pH  
Ledningsförmåga  
Vattenhalt  
Organisk beståndsdel 
Katjonbyteskapaciteten kan 
anges 
Halter av skadliga metaller 

 
SFS-EN 13654-2 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13650 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13650 
SFS-EN 13037 
SFS-EN 13038 
SFS-EN 13040 
SFS-EN 13039 
Commun.Soil Sci,Plant 
Anal.(1996) 27:2917-2923 
SFS-EN 13650  

 

 



 
ID5 Biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel 
 
Nr 
ID5 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

2 Rötrest Hygieniserad rötrest som uppstått 
som biprodukt av en mesofil eller 
termofil biogasprocess som sådan 
eller mekaniskt torkad. 
 
Produkten lämpar sig att som sådan 
användas som jordförbättringsmedel 
på åkrar för bl.a. spannmålsväxter och 
energigrödor. 
 
Om produkten innehåller 
reningsverksslam ska i 
varudeklarationen som 
användningsbegränsning anges att 
produkten inte lämpar sig att 
användas för ätbara grönsaker, ört- 
och rotkryddor, köksträdgårdar eller 
plantproduktion, karenstid 5 år. 
 

 Råvaror  
Totalkväve (N) 
Vattenlösligt kväve  
Totalfosfor (P) 
Vattenlöslig fosfor 
Totalkalium (K) 
pH  
Ledningsförmåga  
Vattenhalt  
Organisk beståndsdel 
Halter av skadliga metaller 

 
SFS-EN 13654-2 eller 13334 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13346 eller 14672 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13346 
SFS-EN 13037 
SFS-EN 13038 
SFS-EN 12880 
SFS-EN 12879 
SFS-EN 13346 

 

 



 
Nr 
ID5 

Typbeteckning  Framställningsmetod och till den 
anslutna krav och begränsningar i 
användning 

Minimihalt av 
näringsämnen och 
andra egenskaper  

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen  

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

6 Använt växtunderlag 
av torv 

Torvplattor eller torvbäddar som tagits 
ur bruk vid en yrkesmässig 
grönsaksodling i växthus.  
Biprodukten lämpar sig för 
användning som jordförbättringsmedel 
för åker- och trädgårdsbruk. 
 
Från växthusproduktion får använda 
växtunderlag av torv inte släppas ut 
på marknaden och inte heller 
användas för jordförbättring om det i 
trädgården under underlagets 
användningstid har förekommit 
sådana farliga skadegörare som 
avses i lagen om skydd för växters 
sundhet (702/2003). 
 
 

Halten organiskt 
material 
(glödgningsförlust)  
50 % av torrsubstansen 
 

Råvaror 
Vattenlösligt kväve  
Vattenlöslig fosfor 
pH  
Ledningsförmåga  
Vattenhalt  
Organisk beståndsdel 
 

 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13037 
SFS-EN 13038 
SFS-EN 13040 
SFS-EN 13039 
Analyser av de lösliga 
näringsämnena, surheten 
och konduktiviteten kan 
också utföras genom den s.k. 
pressvätskemetoden. 
Metoden ska då anges i 
varudeklarationen. 

7 Kemiskt oxiderat 
reningsverksslam 
 

Reningsverksslam som kemiskt 
hydrolyserats (syra- och 
väteperoxidbehandling) och 
hygieniserats och torkats. 
 
Produkten lämpar sig att användas för 
spannmålsväxter och energigrödor. 
 
I varudeklarationen ska som 
användningsbegränsning anges att 
produkten inte lämpar sig att 
användas för färska grönsaker, ört- 
och rotkryddor, köksträdgårdar eller 
plantproduktion, karenstid 5 år. 
 

 Råvaror  
Totalkväve(N) 
Vattenlösligt kväve  
Totalfosfor (P) 
Vattenlöslig fosfor 
Totalkalium (K) 
pH  
Ledningsförmåga  
Vattenhalt  
Organisk beståndsdel 
Halter av skadliga metaller 

 
SFS-EN 13654-2 eller 13334 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13346 eller 14672 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13346 
SFS-EN 13037 
SFS-EN 13038 
SFS-EN 12880 
SFS-EN 12879  
SFS-EN 13346 

 

 



 
IE PREPARAT AV MIKROORGANISMER 
 
Preparat av mikroorganismer är rena och livsdugliga bakterie- eller svampstammar som har isolerats från naturen. I varudeklarationen 
ska mikroorganismens vetenskapliga namn anges i sin helhet, minst släktet. Dessutom ska man ange mängden livsdugliga 
mikroorganismer i preparatet i pmy/g produkt eller i pmy/ml brukslösning tillredd enligt anvisning.  
 
 
IE PREPARAT AV MIKROORGANISMER 
 
 
Nr 
IE 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till 
dem anslutna krav och 
begränsningar 

Minimihalter av 
näringsämnen 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

4 Växtfrämjande 
preparat av 
mikroorganismer 
 
 

Växtfrämjande preparat av 
mikroorganismer som framställs av 
bakterier i en eller flera renkulturer 
som isolerats från naturen och som 
visats ha avsevärda växtfrämjande 
effekter. Till sådana bakteriesläkten 
hör t.ex. associativa kvävebindande 
bakterier såsom bakterier av släktet 
Azospirillium. 
 
Produkten är avsedd att öka 
växternas tillväxt, deras förmåga att 
ta upp näring eller deras härdighet. 
 

Produkten innehåller 
endast de angivna 
bakteriestammarna. 
 

Bakteriesläkten och mängden 
bakterier i pmy/g samt växtart, 
växtsläkte eller växtgrupp som 
produkten är avsedd för. 
 
Tillsatta ämnen och/eller 
behandlingssätt som använts för 
att garantera 
mikroorganismernas hållbarhet. 
 

Identifiering av bakteriearter med hjälp 
av mikrochipsteknik 
 
Växttest  
 
 

 



 
IF2 Jordblandningar 
 
 
Nr 
IF2 

Typbeteckning Framställningsmetoder och till 
dem anslutna krav och 
begränsningar 

Minimihalter av 
näringsämnen 

Uppgifter som ska anges i 
varudeklarationen 

Analysmetod inom 
myndighetstillsynen 

7 Tekniskt bearbetad 
lösjord 
 

Tekniskt bearbetat växtunderlag 
som innehåller t.ex. torv och 
mineraljord och som säljs som 
lösjord.  
 
Produkten kan också vara 
framställd på kundens beställning. 
 

Ledningsförmåga 
50 mS/m 

Råvaror 
Vattenlösligt kväve (N) 
Löslig fosfor (P)  
Lösligt kalium (K) 
pH 
Ledningsförmåga 
Vattenhalt 
Organisk beståndsdel 
Grovleksgrad 
 

 
SFS-EN 13652 
SFS-EN 13651 
SFS-EN 13651 
SFS-EN 13037 
SFS-EN 13038 
SFS-EN 13040 
SFS-EN 13039 
 
 

 



 
       
       
      BILAGA III  
 
TILLÅTNA AVVIKELSER FRÅN DE I VARUDEKLARATIONEN ANGIVNA VÄRDENA  
 
De tillåtna avvikelserna gäller inte de nedre och övre gränser som nämns i bilaga I till denna förordning. Om de värden som nämns i 
varudeklarationen uppges som variationsbredd, tillämpas på dem inte de avvikelser som fastställts i denna bilaga. Variationsbredden får 
vara högst så stor som den tillåtna avvikelsen. 
 
 
A. OORGANISKA GÖDSELMEDEL 
 
De tillåtna avvikelserna för de totala halterna och för olika former och lösligheter av huvudnäringsämnen i oorganiska gödselmedel anges 
i tabell 1. De tillåtna totala negativa avvikelserna för huvudnäringsämnen i sammansatta gödselmedel anges i tabell 2. De tillåtna 
avvikelserna för sekundära näringsämnen och spårämnen anges i tabell 3 och de tillåtna avvikelserna för andra beståndsdelar och 
egenskaper i tabell 4. 
 
Tabell 1. Tillåten avvikelse för huvudnäringsämnen.  
Egenskap Tillåten avvikelse 
Kväve (N) ±25 % relativ avvikelse, dock högst -1,1/+2,2 

procentenheter 
Fosfor (P) ±25 % relativ avvikelse, dock högst -0,5/+1,0 

procentenheter 
För oorganiska gödselmedel -25 % relativ 
avvikelse, dock högst -0,5 procentenheter 
 

Kalium (K) -25 % relativ avvikelse, dock högst -0,9 
procentenheter 

 

 



 

          BILAGA IV 
SKADLIGA ÄMNEN, ORGANISMER OCH ORENHETER I GÖDSELFABRIKAT 
Kraven enligt denna bilaga i fråga om skadliga ämnen, organismer och orenheter gäller alla typbeteckningar, om inte något annat nämns. 
Dessa gränsvärden gäller inte för jordförbättringsmedel, växtunderlag eller andra gödselfabrikat, eller biprodukter använda som sådana, 
som används i landskapsarkitektur på avstjälpningsplatser eller andra slutna områden, såsom slutna industriområden och flygfält. 
 
A. SKADLIGA ÄMNEN 
De skadliga metallerna och maximihalterna av dem anges i tabell 1. I varudeklarationen skall halterna för de produkter som nämns i 
förteckningen över typbeteckningar anges i samma ordning som i tabellen, som konstaterad maximihalt, t.ex. ”Arsenik (As) högst xx 
mg/kg”. 
 
Tabell 1. Maximihalterna av skadliga metaller i oorganiska gödselmedel och kalkningsämnen extraherade med salpetersyra 
samt med övriga gödselfabrikat extraherade med hjälp av en metod för extraktion med kungsvatten och våtförbränning.   
 
Grundämne Maximihalt mg/kg torrsubstans Maximihalten mg/kg ts i en biprodukt som används som sådan 

som gödselfabrikat inom skogsbruket 

Arsenik (As) 25 30 

Kvicksilver (Hg) 1) 1,0 1,0 

Kadmium (Cd) 1,55) 15 ²) 

Krom (Cr) 300 4) 300 

Koppar (Cu) 600³)  700 

Bly (Pb) 100 150 

Nickel (Ni) 100 150 

Zink (Zn) 15004)  4500³) 
1) Bestämning av kvicksilver med metoden EPA 743 
²) 17,5 mg Cd / kg ts i aska från trä, torv och åkerbiomassa som används inom skogsbruket 
³) En överskridning av maximihalten i gödselfabrikat kan tilllåtas när brist på koppar eller zink har konstaterats på basis av en jordmånanalys. En överskridning av 
maximihalten i en biprodukt som används som gödselfabrikat inom skogsbruket är tillåten endast i fråga om användningen av zink i torvmarksskog, när växtligheten 
har konstaterats lida av brist på zink. Maximihalten zink i en biprodukt som används som gödselfabrikat får då vara högst 6 000 mg Zn / kg ts.  
4) För biprodukten stålslagg (typbeteckning IC2/3) som används som sådant som kalkningsämne fastställs halten av krom som lösligt sexvärt krom (Cr 6+). 
Gränsvärdet för lösligt sexvärt krom är 2,0 mg / kg torrsubstans. 
5) 2,5 mg Cd / kg ts i sådan aska till jordbruket som används inom jordbruk, trädgårdsodling, landskapsarkitektur och vid anläggning av grönområden. 


