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 27.03.2013 731/14/2013 

 Ikraftträdande och giltighetstid 
 

 15.04.2013 – tills vidare 
 Ändrar 

Bilaga I och II till JSM:s förordning om gödselfabrikat 
(24/11) ändras, till förordningens 6 § fogas ett nytt 
4 mom. och till bilaga II en ny tabell 4.A 

  

 Bemyndigande  

 5 § 4 mom. i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 
 

 Motsvarande EG-rättsakter 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
2003/2003 om gödselmedel (32003R2003); EUT L 304, 
21.11.2003, s. 1 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1069/2009 (32009R1069); EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 
Rådets direktiv 86/278/EEG (31986L0278); EGT nr L 
181, 04.07.1986, s. 6. 
 
 

 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets föro rdning om gödselfabrikat  

 

 

 

 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut  
 
ändras i jord-och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/11) 6 § 1-3 
mom., 11 a § 2 mom. 1 punkten samt punkt 1A tredje stycket, punkt 1A4, punkt 3A3, punkt 
3A5 tredje stycket och punkt 1B4 i bilaga I och tabellerna 3A, 3B och 4 i bilaga II samt  
 
fogas till 6 § nya 4 och 5 mom. och till avsnitt B i bilaga II en ny tabell 4A som följer: 
 

 

6 § 

Selen 

I gödselmedel i fast form där tillsatser av selen tillåts enligt typbeteckning kan selen 
tillsättas som selenat i mängder om 15 milligram per kilogram torrsubstans. Gödselmedel i 
fast form får innehålla högst 20 milligram selen per kilogram torrsubstans. Tillsatser av 
selen får inte ingå i ytskiktet av ett gödselmedel. Tillsatser av selen ska uppges i 
varudeklarationen. 
 
 



 

 
Som undantag till 1 mom. kan det i gödselmedel i fast form som säljs till 
husdjurslägenheter och gårdsbruksenheter som tar emot naturgödsel tillsättas selen som 
selenat i mängder om 25 milligram per kilogram torrsubstans, på de villkor som anges i 1 
mom. Gödselmedel får innehålla högst 30 milligram selen per kilogram torrsubstans.  
 
Tillåtet användningsområde för gödselmedel i fast form som avses i 2 mom. är 
kompletterande gödsling av gräsmark eller spannmål där klart behov föreligger, när 
naturgödsel används som huvudsakligt gödselmedel på åkrarna. De som tillverkar och 
säljer gödselmedlet är skyldiga att på förhand kontrollera att den gårdsbruksenhet som 
mottar gödselmedlet är en husdjurslägenhet eller en gårdsbruksenhet som tar emot 
naturgödsel.    
 
I flytande gödselmedel där tillsatser av selen tillåts enligt typbeteckning kan selen tillsättas 
som selenat så att det utgör högst 0,0015 % av den totala vikten. Som flytande 
gödselmedel för spridning i marken kan selen tillsättas i mängder om högst 10 gram per 
hektar, och som bladgödselmedel i mängder om högst 4 gram per hektar per 
vegetationsperiod.  
 
Flytande gödselmedel med tillsats av selen är avsett endast för yrkesmässigt bruk. 
Tillsatsen av selen och begränsningen i användningen enligt 4 mom. ska uppges i 
varudeklarationen. 
 
 

11 a § 

Användning av avloppsslam i jordbruket 

-------- 

Avloppsslam får användas 
1. i jordbruket endast om det uppfyller kraven på gödselfabrikat i typbeteckningsgrupp 

3A5 och 1B4 i bilaga I till denna förordning 
2. endast på odlingsjord vars halter av skadliga metaller inte överskrider de högsta 

tillåtna halterna enligt bilaga V tabell 1 
3. endast om belastningen av skadliga metaller till följd av användningen av slammet 

inte överskrider den årliga maximala belastningen enligt bilaga V tabell 2 
4. endast på odlingsjord vars pH-värde är högre än 5,8 vid användning av 

gödselfabrikat som avses i 1 punkten; vid användning av kalkstabiliserat slam ska 
odlingsjordens pH-värde vara högre än 5,5 

5. endast på odlingsjord där det odlas spannmål, sockerbeta eller oljeväxter, eller 
sådana växter som i regel inte används som människoföda färska eller genom att 
deras underjordiska delar äts, eller som djurfoder; på vallar får slam spridas bara 
vid anläggning av vall tillsammans med skyddssäd och så att slammet omsorgsfullt 
myllas ned. 

--------__________________ 

 

 

__________________ 



 

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.  

 

 

Helsingfors den 27 mars 2013 

 

 

Jord- och skogsbruksminister  Jari Koskinen 

 

 

Konsultativ tjänsteman   Pirjo Salminen 



 

BILAGA I 

 

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA TYPER AV GÖDSELFABRIKAT  OCH 
GÖDSELFABRIKATS TYPBETECKNINGSGRUPPER SAMT KRAV SOM  GÄLLER DEM 
 
1. GÖDSELMEDEL 
 
1A Oorganiska gödselmedel  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 
Oorganiska gödselmedel får tillsättas endast sådana organiska ämnen som nämns i 
avsnitt C i bilaga II till denna förordning. Den totala mängd organiska ämnen som tillsatts i 
oorganiska gödselmedel får inte överstiga en procent räknat som kolhalt (C %). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1A4 Oorganiska gödselmedel som innehåller spårämnen   
 
Med oorganiska gödselmedel som innehåller spårämnen avses gödselmedel som 
innehåller angiven halt av ett eller flera spårämnen. Den angivna halten är minst den som 
anges i avsnitt E.2.1 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2003/2003. Den 
sammanlagda halten av spårämnena är i blandningar i fast form minst 2,0 % och i flytande 
form minst 1 % av gödselmedlets massa. Halterna av huvudnäringsämnen ska anges om 
de är minst 1,0 %. Halterna av sekundära näringsämnen ska anges om de överskrider de 
halter som anges i punkt 1A3. Gödselmedlet har ingen typbeteckning i EG-förordning 
2003/2003.  
 

1B4 Biprodukter som används som sådana som organisk a gödselmedel 

 
 
En biprodukt från en industri- eller bearbetningsanläggning som används som sådan som 
organiskt gödselmedel har konstaterade växtbefrämjande effekter som huvudsakligen 
baserar sig på mängden sådana näringsämnen i biprodukten som växterna kan 
tillgodogöra sig. Den sammanlagda halten av huvudnäringsämnen är minst 1,0 %, förutom 
för cellsaft från potatis minst 0,8 %, eller den sammanlagda halten av sekundära 
näringsämnen minst 8,0 %. Halten av huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen 
ska anges om den överstiger 0,3 % av torrsubstansen. För flytande gödselmedel ska 
halten anges om den överstiger 0,3 % av den totala vikten. I flytande biprodukter som 
används som organiskt gödselmedel kan högst 10 % av den råa volymvikten bestå av 
sådant slam som avses i 11 a § 1 mom. I sådana fall gäller inte kraven i 11 a § 
användningen av produkten.  
 
 
3 JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 
 
3A3 Medel som förbättrar jordmånens struktur 

Medel som förbättrar jordmånens struktur är näringsfattiga organiska eller oorganiska 
jordförbättringsmedel som framställts genom teknisk bearbetning av naturens material 
eller produkter inom kemiindustrin och i vilka det kan ha tillsatts gödselmedel. Råvaror och 
tillsatta ämnen ska anges i varudeklarationen.  
 



 

 
3A5 Biprodukter som används som sådana som jordförb ättringsmedel  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biprodukter lämpar sig som sådana för användning som jordförbättringsmedel i åker och 
trädgård, för odling av energigrödor och för förebyggande av erosion inom 
landskapsarkitektur. Kraven i 11 a § gäller inte biprodukter som används som sådana som 
jordförbättringsmedel och som innehåller högst 10 procent sådant slam som avses i 11 a § 
1 mom. 
 
 



 

 
 

BILAGA II 

 

MINIMIHALTERNA AV SEKUNDÄRA NÄRINGSÄMNEN OCH SPÅRÄM NEN I 
GÖDSELFABRIKAT SAMT TILLÅTNA TILLSATSER AV KELATER,  
KOMPLEXBILDARE OCH ANDRA ORGANISKA ÄMNEN I GÖDSELME DEL 
 
A. MINIMIHALTERNA AV SEKUNDÄRA NÄRINGSÄMNEN OCH SPÅ RÄMNEN 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabell 3A. Den minimihalt av spårämnen som ska ange s för gödselfabrikat för 
spridning på växtunderlag. 

Spårämne Halt, viktprosent 
Bor (B) 
Kobolt (Co) 
Koppar (Cu) 
Järn (Fe) 
Mangan (Mn) 
Molybden (Mo) 
Zink (Zn) 
Selen (Se) 

0,01 
0,002 
0,002 
0,02 
0,01 
0,001 
0,002 
0,001 

 
Tabell 3B. Den minimihalt av spårämnen som ska ange s för gödselfabrikat för 
besprutning av växande gröda .  

Spårämne Halt, viktprosent 
Bor (B) 
Kobolt (Co) 
Koppar (Cu) 
Järn (Fe) 
Mangan (Mn) 
Molybden (Mo) 
Zink (Zn) 
Selen (Se) 

0,01 
0,002 
0,002 
0,02 
0,01 
0,001 
0,002 
0,001 

 



 

B. TILLÅTNA TILLSATSER AV KELATER OCH KOMPLEXBILDAR E I OORGANISKA 
GÖDSELMEDEL  
 
Tabell 4. Tillåtna organiska kelatbildare (*) för s pårämnen samt natrium-, kalium- 
eller ammoniumsalter av dem ska uppges i förkortad form i varudeklarationen. 

Namn Förkort-
ning 

Kemisk 
formel 

etylendiamintetraättiksyra 
 

EDTA C10H16O8N2 

2-hydroxyetyl-etylendiamin-triättiksyra 
 

HEEDTA C10H18O7N2 

dietylentriaminpentaättiksyra 
 

DTPA  C14H23O10N3 

etylendiamin-di(orto-hydroxyfenyl)ättiksyra  
 

(o,o) 
EDDHA 

C18H20O6N2 

etylendiamin-N-[(ortohydroxyfenyl)ättiksyra] -N`-
[(parahydroxyfenyl)ättiksyra] 
 

(o,p) 
EDDHA 

C18H20O6N2 

etylendiamin-N,N,-di[(ortohydroxy-metylfenylättiksyra] 
 

(o,o) 
EDDHMA 

C20H24O6N2 

etylendiamin-N-di[(ortohydroxymetylfenyl)ättiksyra]-N`-
(parahydroxy-metylfenyl)ättiksyra] 
 

(o,p) 
EDDHMA C20H24O6N2 

etylendiamin-N,N`-di[(5-karboxy-2  
hydroxyfenyl(ättiksyra) 
 

EDDCHA C20H20O10N2 

etylendiamin-N,N`-di(2-hydroxy-5-sulfofenyl)ättiksyra) 
och dess kondensationsprodukter 

EDDHSA 

C18H2O12N2 

S2 +n* 
(C12H14O8N2

S) 
iminodisuccinsyra 
 

IDHA C8H11O8N 

N,N´-di(2-hydroxybentsyl)etylendiamin-N,N´-diättiksyra 
 

HBED C20H24N2O6 

(*) Kelatbildarna ska specificeras och kvantifieras i europeiska standarder där dessa 
kelatbildare behandlas 
 
Tabell 4 A. Komplexbildare 
 
Följande komplexbildare tillåts endast i produkter som används som 
bevattningsgödselmedel och/eller bladgödselmedel, med undantag för zinklignosulfat, 
järnlignosulfonat och manganlignosulfonat, som kan användas direkt i mark. 
 
Följande syrors natrium-, kalium- och ammoniumsalter: 
 
Namn Alternativ 

benämning 
Kemisk formel Syrans CAS-

nummer(¹) 
Lignosulfonsyra LD Kemisk formel finns 

inte tillgänglig 
8062-15-5 

(¹) Endast för kännedom 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


