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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120)
om EG-handelsgödsel1 ;
Statens jordbruksverk har, med stöd av 2 § förordningen (1993:1136)
om EG-handelsgödsel, föreskrivit följande2 .
Inledning
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
1. villkor för marknadsföring av handelsgödsel under beteckningen EGhandelsgödsel,
2. analys- och provtagningsmetoder vid kontroll av EG-handelsgödsel,
3. anmälan om tillverkning och import av handelsgödsel, samt
4. avgift för kontroll av EG-handelsgödsel.
Villkor för marknadsföring av EG-handelsgödsel
2 § Handelsgödsel får marknadsföras under beteckningen EG-handels gödsel endast om villkoren i 4-14 §§ är uppfyllda.
3 § Av förordningen (1985:839) om kadmium framgår att vissa angivna
gödselmedel, som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton
fosfor, inte får saluföras eller överlåtas.
Undantag från det i första stycket angivna förbudet får enligt förordningen medges av Jordbruksverket om det finns särskilda skäl.
Sammansättning, innehåll m.m.
4 § Gödselmedlet skall tillhöra någon av de typer som är förtecknade i
bilaga 1 och uppfylla de i denna bilaga angivna kraven i fråga om sammansättning, innehåll m.m. Härutöver gäller särskilda krav i 5 och 6 §§.

1 Författningen senast ändrad SJVFS 1998:134.
2 Jfr EES-avtalet bilaga II avsnitt XIV och rådets direktiv 76/116/EEG (EGT L 24,
30.1.1976, s. 21) m.fl..
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5 § Gödselmedel, som i del A i bilaga 1 betecknas ammoniumnitrat och
som innehåller mer än 28 viktprocent kväve, skall uppfylla de gränsvärden
som anges i bilaga 2 samt får endast innehålla oorganiska tillsatser eller
inaktiva fyllnadsmaterial såsom malen kalksten, dolomit, kalciumsulfat,
magnesiumsulfat eller kieserit. Andra material får användas om gödselmedlets värmekänslighet eller benägenhet att detonera inte ökar vid
användning av sådana material.
6 § Blandningar av två eller flera gödselmedel, som är förtecknade i del E i
bilaga 1 och som innehåller minst två olika spårämnen, skall uppfylla
kraven för minimihalter av spårämnen enligt bilaga 3.
Identifieringsmärkning
7 § Gödselmedel skall vara identifieringsmärkt enligt kraven i bilaga 4.
Härutöver gäller särskilda krav i 8-11 §§ beträffande uppgifter i identifieringsmärkningen.
8 § Utöver vad som anges i bilaga 4 i fråga om obligatorisk identifieringsmärkning, får endast följande märkningar av gödselmedel förekomma
på förpackningar, etiketter och sådana följedokument som anges i del B i
bilaga 4:
1. Valfria data enligt bilaga 1,
2. tillverkarens eget märke, produktens varumärke och dess handels namn, samt
3. speciella anvisningar om användning, förvaring och hantering av
gödselmedlet.
De märkningar som anges i första stycket 2 och 3 får inte strida mot
dem som anges i första stycket 1 och i bilaga 4 och skall vara klart skilda
från dessa.
Märkningar enligt första stycket skall därjämte vara klart åtskilda från
varje annat meddelande på förpackning, etikett och följedokument.
9 § Flytande gödselmedel skall vara åtföljt av anvisningar för hantering
som särskilt anger lagringstemperatur och åtgärder för att förhindra
olyckor vid lagring.
10 § I fråga om gödselmedel som är förtecknade i del A, B och C i bilaga 1
och som innehåller magnesium, natrium eller svavel, får halten av dessa
ämnen anges i identifieringsmärkningen endast om halten uppgår till minst
1. 1,2 procent magnesium
2. 2,2 procent natrium, och
3. 2 procent svavel.
I fråga om gödselmedel som innehåller kalcium, skall halten av detta
ämne anges i identifieringsmärkningen endast för gödselmedel under
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typbeteckningarna kalciumsulfat och lösning av kalciumklorid i del D i
bilaga 1.
I fråga om flytande gödselmedel som är förtecknade i del C i bilaga 1
och är avsedda för besprutning i växande gröda, får halten av lösligt kalcium anges i identifieringsmärkningen endast om halten av detta ämne
utgör minst 5,7 procent.
11 § Vid förekomst av ett eller flera spårämnen i gödselmedel som är
förtecknade i del A, B, C och D i bilaga 1, skall halten av sådant spårämne
anges i identifieringsmärkningen om det har tillsatts och förekommer i
minst de halter som anges i bilaga 5. Om spårämnet härrör från råmaterialet,
får halten anges endast om den uppgår till minst de värden som anges i
bilaga 5.
Förpackning
12 § Om gödselmedel är förpackat, skall det vara förslutet på sådant sätt
eller med sådan anordning att förslutningen eller själva förpackningen
förstörs utan att kunna återställas när förpackningen öppnas. Ventilsäck
får dock användas.
13 § Gödselmedel som anges i del E i bilaga 1, blandningar av sådana
gödselmedel som avses i 6 § och gödselmedel som avses i 5 § skall vara
förpackade.
Toleransgränser
14 § Värdet för ett i gödselmedel ingående näringsämne får inte avvika
från det i identifieringsmärkningen angivna värdet utanför de toleransgränser som anges i bilaga 6. Några avvikelser från de i bilaga 1 angivna
minimi- och maximumhalterna medges dock inte. Om någon maximumhalt
inte är angiven får halten av näringsämnet utan begränsning överskrida
den angivna mängden.
Analys- och provtagningsmetoder
15 § De i bilaga 7 angivna provtagnings- och analysmetoderna skall
användas vid officiell kontroll av EG-handelsgödsel.
16 § Om detonationstest utförs vid officiell kontroll av sådan EG-handelsgödsel som avses i 5 §, skall testet utföras enligt vad som anges i
bilaga 8.
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Anmälan
17 § Den som tillverkar eller importerar handelsgödsel, med undantag för
den som importerar sådant gödselmedel för eget bruk, skall anmäla sin
verksamhet till Jordbruksverket. Anmälan skall ske på fastställd blankett3
och vara Jordbruksverket tillhanda senast 15 dagar innan verksamheten
påbörjas.
Om det inträffar sådana förändringar i verksamheten som medför att de
uppgifter som lämnats enligt första stycket inte längre är aktuella, skall
skriftlig anmälan härom omgående göras till Jordbruksverket.
Avgift
18 § Den som tillverkar eller importerar gödselmedel, som skall marknadsföras som EG-handelsgödsel, skall erlägga avgift för den officiella
kontrollen av sådant gödselmedel. Avgiften, som skall betalas till Jordbruksverket, skall utgå i form av grundavgift och kvantitetsavgift.
Kvantitetsavgiften utgår proportionellt mot mängden tillverkad eller
importerad mängd av sådant gödselmedel som avses i första stycket.
För beräkning av kvantitetsavgiften skall tillverkad eller importerad
kvantitet redovisas till Jordbruksverket. Redovisningen skall lämnas på
fastställd blankett4 och insändas inom en månad efter utgången av varje
halvår.
Debitering sker halvårsvis.
19 § Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket i särskild ordning.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 15 augusti 1994.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 8 januari 1996.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 30 maj 1997.
3 Blankett S 103 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
4 Blankett S 104 rekvireras från Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
5 SJVFS 1994:120.
6 SJVFS 1995:196.
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------------------------Denna författning8 träder i kraft den 15 juni 1998.
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 30 december 1998.

(Statens jordbruksverk)

7 SJVFS 1997:49.
8 SJVFS 1998:56.
9 SJVFS 1998:134.
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