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SKOGSBRUKSMINISTERIET 

FÖRORDNING nr  12/15 

  
 Datum Dnr 

 
 12.05.2015 787/14/2015 
  

Ikraftträdande och giltighetstid 
 01.06.2015 – tills vidare 
  

Ändrar 
 11 § 2 och 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets 

förordning om gödselfabrikat (24/11) 
 

 Bemyndigande 
Lagen om gödselfabrikat (539/2006) 5 § 4 mom. 

  
Motsvarande EU-rättsakter 

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

 
 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 

 

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut  
 
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (24/11) 11 § 2 och 
4 mom. som följer: 
 
 
 
 
 

Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor 
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Mariegatan 23 
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0295 16001 
 
 

 

    
    
 
 



11 § 

Vissa krav på användning av gödselfabrikat 

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

Vid användning av gödselfabrikat inom jordbruket och trädgårdsodlingen ska de krav 
iakttas som anges för användningen av gödselfabrikat i statsrådets förordning om 
begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Mängden 
analyserad fosfor som är löslig i vatten eller ammoniumcitrat får uppgå till högst 350 
kilogram per hektar inom jordbruket samt till 575 kilogram per hektar inom 
trädgårdsodlingen mätt under en period på högst fem år. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om gödselfabrikat används för andra ändamål än jordbruk eller trädgårdsodling ska i 
tillämpliga delar iakttas vad som i 10 och 11 § i statsrådets förordning om begränsning av 
vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling bestäms om spridningstider för och 
myllning med kvävegödselmedel samt användning av kvävegödselmedel i närheten av 
vattendrag och vad som bestäms i annan gällande miljö- och vattenskyddslagstiftning. 

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

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.  

 

Helsingfors den 12 maj 2015 

 

 

Jord- och skogsbruksminister   Petteri Orpo  
 

 

Konsultativ tjänsteman     Pirjo Salminen 
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