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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om göd-
selmedel (711/2022):  
 

1 § 

Tillämpningsområde 

 
I denna förordning föreskrivs det om de uppgifter om arten av den ekonomiska aktörens verk-

samhet som ska anmälas samt om anmälningsförfarandet, om registrets innehåll och organise-
ringen av registret, om kvalitetssystemets innehåll, om vilka uppgifter som ska lämnas om ett 
parti gödselprodukter samt om när och hur förhandsanmälan ska göras. I denna förordning för-
skrivs det dessutom om myndigheternas kontroll- och tillsynsförfaranden.  

 
2 § 

Anmälningsskyldighet 

En ekonomisk aktör ska utöver vad som föreskrivs i 14 § i lagen om gödselmedel (711/2022) 
meddela Livsmedelsverket komponentmaterialen till gödselprodukterna samt komponent-
materialkategorierna för gödselprodukterna. 

En ekonomisk aktör som tillverkar i lagen om gödselmedel avsedda gödselprodukter ska utö-
ver vad som föreskrivs i 14 § i den lagen meddela Livsmedelsverket adressen och övriga kon-
taktuppgifter för verksamhetsställen där gödselprodukter tillverkas och lagras. Anmälan ska gö-
ras i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.  

 
3 § 

Förande av register 

Utöver vad som föreskrivs i 16 § i lagen om gödselmedel ska i registret föras in resultaten av 
de prov som tagits i enlighet med kvalitetssystemet samt förfarandena vid bearbetning och bort-
skaffande av kasserade partier.  
 

4 § 

Kvalitetssystem 

För att minska mikrobiologiska risker och andra risker ska tillverkaren sörja för identifiering 
av faktorer som påverkar gödselprodukternas kvalitet samt för planering, genomförande och 
uppföljning av ändamålsenliga förfaranden. 

Tillverkaren ska testa varje parti av en gödselprodukt. Provet ska testas för de parametrar som 
är väsentliga med tanke på komponentmaterialen och processen. Partiet, storleken på partiet och 
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de parametrar som är väsentliga med tanke på komponentmaterialen och processen ska anges i 
kvalitetssystemet. Om uppfyllandet av något krav säkert och obestridligen följer av gödselpro-
duktens natur eller tillverkningsprocess, kan kravet antas vara uppfyllt utan att det verifieras.  

Om något av de prov som testas inte överensstämmer med ett eller flera gränsvärden eller 
krav som fastställts med stöd av lagen om gödselmedel, ska tillverkaren analysera orsakerna till 
den bristande överensstämmelsen och vidta behövliga åtgärder för att förhindra att den uppre-
pas.   
 

5 § 

Förhandsanmälan 

En ekonomisk aktör ska i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar göra en anmälan till 
Livsmedelsverket om import av en gödselprodukt senast tre vardagar innan partiet ankommer 
till finskt territorium med tanke på eventuell provtagning. 

Utöver vad som föreskrivs i 28 § i lagen om gödselmedel ska till handlingarna för ett parti 
som importeras i fråga om gödselprodukten fogas  
1) en varudeklaration,  
2) en faktura eller någon motsvarande handling, 
3) en partispecifik testrapport om skadliga ämnen i gödselprodukten, 
4) en partispecifik testrapport om den hygieniska kvaliteten, när gödselprodukten innehåller 
organiskt material. 
 

6 § 

Kontroll- och tillsynsförfaranden 

I stället för inspektion på plats kan en inspektion genomföras på något annat sätt, om Livsme-
delsverket anser att det är möjligt att ersätta inspektionen på plats genom att fotografier, videor 
eller någon annan dokumentation av objektet lämnas in. 

 
7 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den   202  . 
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande 

och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (11/12). 
 

 
Helsingfors den              20 
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