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Yttrande över remiss från Kommerskollegium angående
Polens förslag om märkning av gödselmedel (dnr
2019/00495-1)
Synpunkter
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:s, svar på kommerskollegiets fråga 1) ”Hur
förhåller sig det polska förslaget till den harmoniserade EU-lagstiftningen som
finns avseende märkning av gödselmedel.
Under punkt 4d), 4c sid 6 i Polens författningsförslag skriver man att om behandlad
gödsel eller rötrest marknadsförs för första gången som möjligt att använda i
ekologisk produktion, är det nödvändigt att en organisation som är auktoriserad att
handha de regler som gäller för ekologisk produktion bedömer om dessa produkter
är förenliga med de krav som ställs i gällande regelverk för ekologisk produktion.
Att föreslå rutiner för att tillåtetbedöma produkter är bra och nödvändigt för att få
fram produkter som är värdefulla för lantbruket och som ger garantier att de är
möjliga att använda utifrån de ekologiska regelverkens krav. I de svenska
nationella riktlinjerna (NR) för ekologisk produktion, som beskriver tillämpningen
av EU:s förordningar om densamma, beskrivs rutinerna för tillåtetbedömningen
som dock är tidsbegränsade och produkten kan därmed behöva tillåtetbedömas igen
när tidsperioden gått ut. Ur agrar synpunkt är detta önskvärt för att enligt
ersättningsprincipen tillåta gödselprodukter med ett bevisat
gödselvärde/jordförbättringsvärde för lantbrukaren samt att ha rutiner för att
säkerställa att produkterna innehåller tillåtna råvaror enligt EU:s förordningar om
ekologisk produktion, se utdrag ur a) och b).
a) Enligt NR för ekologisk produktion (Version 4 _2017-12-20) – punkt 3.5.2.
avseende tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel kan företag
dvs. tillverkare eller marknadsförare av en insatsvara, så som gödsel- och
jordförbättringsmedel, ansöka om att få en produkt/ämne tillåtetbedömd.
Bedömningen görs då av ett ackrediterat certifieringsorgan. Produkter
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och ämnen som bedöms vara tillåtna att använda i ekologisk produktion,
bedöms därmed också vara i enlighet med förordningarna för ekologisk
produktion och förs in en lista över tillåtetbedömda insatsvaror i
ekologisk produktion. Listan hittar du på:
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-ochmervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologiskproduktion/tillatetbedomda-insatsvaror-i-ekologisk-produktion/

b) Enligt NR för ekologisk produktion (Version 4 _2017-12-20) – punkt 3.5.5.
Rötrester från biogasanläggningar. Gödselmedel som är tillåtna i
ekologisk produktion och finns med i bilaga 1 får rötas och rötresterna
får användas i ekologisk produktion men produkterna får inte komma
från industrijordbruk, beskrivet i 3.5.3. Referens: 889/2008 bilaga I

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av prodekan Pär Forslund
vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av
remisskoordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av föreståndare
Maria Wivstad vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid
institutionen för växtproduktionsekologi.
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