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2 § 

Kraven på olika typer av gödselfabrikat och typbeteckningsgrupper 

Gödselfabrikat indelas i typer enligt 4 § i lagen om gödselfabrikat (539/2006) samt i nat-
ionella typbeteckningsgrupper enligt bilaga I. 
 
Vid fastställandet av en typbeteckningsgrupp tillämpas 
1) de krav som i bilaga I anges för typbeteckningsgruppen, 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 den nationella förteckning över typbeteckningar på gödselfabrikat som Livsmedelssäker-
hetsverket för införs de uppgifter om respektive typ, typbeteckningsgrupp och typbeteck-
ning som avses i 7 § 3 mom. i lagen om gödselfabrikat. 
 
Om levande genetiskt modifierat material används som råvara till gödselfabrikat, ska det 
inaktiveras genom upphettning eller på något annat ändamålsenligt sätt så att det uppfyller 
kraven i gentekniklagen (377/1995). 
 
Vid framställning av gödselfabrikat genom blandning av en eller flera gödselfabrikat ska 
varje råvara uppfylla de allmänna kvalitetskraven för gödselfabrikat och kraven i bilaga IV 
till denna förordning. Då en blandning av två eller flera gödselfabrikat släpps ut på mark-
naden ska det i varudeklarationen som typbeteckning anges typbeteckningarna för de 
gödselfabrikat som ingår i blandningen, om inte blandningen har en egen typbeteckning.  
 
Animaliska organiska gödselfabrikat eller animaliska råvaror som används i dem ska vara 
framställda i anläggningar som framställer material i kategori 2 eller 3 till gödselfabrikat 
och som godkänts i överensstämmelse med kraven i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av 
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphä-
vande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). 
 
I mekaniska blandningar kan som råvaror användas sådant kött- och benmjöl i kategori 2 
och bearbetat animaliskt protein i kategori 3 som kommer från en bearbetningsanläggning 
som godkänts i enlighet förordningen om animaliska biprodukter.  
 
Kött- och benmjöl framställt av kategori 2-material och bearbetat animaliskt protein fram-
ställt av kategori 3-material enligt artikel 32.1d i förordningen om animaliska biprodukter, 
av vilka det framställs animaliska gödselfabrikat i typbeteckningsgrupperna 1B och 1C, ska 
blandas med en beståndsdel som gör det omöjligt att senare använda blandningen för ut-
fodringsändamål. Beståndsdelen ska vara en komponent godkänd enligt förordningen om 
animaliska biprodukter eller 18 § i lagen om animaliska biprodukter (517/2014). Kött- och 
benmjöl framställt av kategori 2-material och bearbetat animaliskt protein framställt av ka-
tegori 3-material enligt artikel 32.1d i förordningen om animaliska biprodukter ska i Finland 
blandas med minst sex procent bearbetad gödsel från fjäderfä eller pälsdjur. 
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8 § 

Märkningskrav  

Närmare bestämmelser om innehållet i de uppgifter som ska anges i varudeklarationen för 
ett gödselfabrikat ingår i bilaga I och närmare bestämmelser om tillåtna avvikelser från 
dess egenskaper ingår i bilaga III. Dessutom ska i enlighet med 7 § 2 och 3 mom. i lagen 
om gödselfabrikat de uppgifter som införts i förteckningen över typbeteckningar och som 
ska uppges i varudeklarationen meddelas i Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om typbe-
teckning. För en blandning som består av två eller flera gödselfabrikat anges uppgifter och 
begränsningar som är relevanta vid användning av blandningen. De egenskaper som ska 
uppges i varudeklarationen ska analyseras med hjälp av en för gödselfabrikatet lämplig 
analysmetod enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-lagstiftning inte finns, med hjälp 
av internationellt godkända standardmetoder eller, om även sådana saknas, lika beprö-
vade validerade metoder. Partiidentifikationen ska anges på förpackningen eller i andra 
handlingar som medföljer produkten. 
 
Bestämmelser om de uppgifter på finska och svenska om respektive typbeteckningsgrupp 
som ska lämnas i varudeklarationen finns också i bilaga I, II och IV till denna förordning. 
Bestämmelser om kraven på märkning av animaliska gödselfabrikat ingår också i förord-
ningen om animaliska biprodukter och i lagen om animaliska biprodukter (517/2015).  
 
I varudeklarationen för ett gödselfabrikat som framställts vid en godkänd anläggning eller 
ett gödselfabrikat som innehåller råvaror som härstammar från en sådan anläggning ska 
anges produktionsanläggningens godkännandenummer.  

 

 

___________________ 

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.  

 

Helsingfors den 3 november  2015 

 

 

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen    

 

Konsultativ tjänsteman                Pirjo Salminen   
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BILAGA I 

 

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA TYPER AV GÖDSELFABRIKAT (1-5) OCH 
TYPBETECKNINGSGRUPPER SAMT KRAV SOM GÄLLER DEM 
 
1 GÖDSELMEDEL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1B ORGANISKA GÖDSELMEDEL 
 
Organiska gödselmedel är organiska ämnen eller preparat av animaliskt och/eller 
vegetabiliskt och/eller mikrobiellt ursprung om inget annan föreskrivs per typbeteckning. I 
organiska gödselmedel kan ha tillsatts mikrobpreparat (typbeteckningsgrupp 4A1). Uppgif-
ter om preparatet ska anges i varudeklarationen i enlighet med kraven i punkt 4. I orga-
niska gödselmedel kan också tillsättas sådana organiska eller oorganiska ämnen, samt 
sådana organiska ämnen som avses i bilaga II, som används för granulering eller för stabi-
lisering, som är godkända för livsmedelsbruk och används för färgning och som är god-
kända i Finland och används inom växtskyddet. I varudeklarationerna för organiska göd-
selmedel ska anges de råvaror som använts vid framställningen, t.ex. gödselslag och alla 
tillsatta ämnen. I organiska gödselmedel som framställts av biprodukter från läkemedelsin-
dustrin får mängden antibiotikarester inte vara över 0,1 mg/kg torrsubstans (mätt med 
HPLC-metoden). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
1C ORGANISKA MINERALGÖDSELMEDEL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1C1 Organiska mineralgödselmedel 
 
Organiska mineralgödselmedel är mekaniska blandningar eller vätskor där den totala 
mängden organiska ämnen är över 10,0 % räknat som kolhalt (C %) av gödselmedlets 
torrsubstanshalt. Den angivna halten av huvudnäringsämnen är minst: 1,0 % N, 1,0 % P 
och 1,0 % K. Sekundära näringsämnen och spårämnen anges om halten av dem överskri-
der minimihalten i bilaga II. Den sammanlagda halten huvudnäringsämnen är minst 7,0 %, 
i gödselmedel med två växtnäringsämnen (NP, NK, PK) minst 5,0 % och i gödselmedel 
med ett växtnäringsämne minst 3 % (N, P,K). Den sammanlagda halten sekundära nä-
ringsämnen är minst 8,0 % och spårämnen minst 2,0 %. I flytande gödselmedel ska halten 
av respektive angivet huvudnäringsämne vara minst 1,0 %. 
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1C2 Oorganiska gödselmedel som innehåller organiska ämnen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oorganiska gödselmedel som innehåller organiska ämnen är mekaniska blandningar eller 
vätskor där den totala mängden tillsatta organiska ämnen är över 1,0 % räknat som 
kolhalt (C %) av gödselmedlets torrsubstanshalt. Halten av huvudnäringsämnen som 
anges är: 2,0 % N, 1,0 % P och 2,0 % K. Sekundära näringsämnen och spårämnen anges 
om halten av dem överskrider minimihalten i bilaga II. Den sammanlagda halten huvudnä-
ringsämnen är minst 7,0 %, i gödselmedel med två växtnäringsämnen (NP, NK, PK) minst 
5,0 % och i gödselmedel med ett växtnäringsämne minst 3 % (N, P, K). Den sammanlagda 
halten sekundära näringsämnen är minst 8,0 % och spårämnen minst 2,0 %. I flytande 
gödselmedel ska halten av respektive angivet huvudnäringsämne vara minst 1,0 %. 
 
 
 
 
 
 
3 JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3A5 Biprodukter som direkt används som jordförbättringsmedel   
 
En biprodukt från en industri- eller bearbetningsanläggning som direkt används som jord-
förbättringsmedel ska ha konstaterade effekter som främjar jordens fysikaliska, kemiska 
eller biologiska egenskaper och som inte baserar sig på näringsämnena i biprodukten. De 
kan också innehålla betydande mängder huvudnäringsämnen och sekundära näringsäm-
nen. Användning av biprodukten får inte föranleda lukt- eller andra miljöolägenheter. Vid 
behov ska sjukdomsrisken beaktas som en användningsbegränsning i bruksanvisningen. 
 
Halten huvudnäringsämnen och sekundära näringsämnen ska anges om den är över 1 
000 mg/kg torrsubstans.  
 
Biprodukter som direkt används som jordförbättringsmedel lämpar sig för användning i 
åker och trädgård, odling av energigrödor och för förebyggande av erosion inom land-
skapsarkitektur. 
 
För biprodukter som direkt används som jordförbättringsmedel och som innehåller högst 
10 % slam enligt 11 a § 1 mom. i denna förordning gäller inte kraven i 11 a §.   
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