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Bilaga
Näringsidkare ska lämna uppgifter om försäljning av mineralgödselmedel för användning inom Sverige i
yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk. Försäljning för skogsbruk, hemträdgårdar, gräsmattor, golfbanor
eller idrottsplaner ingår inte.
I denna bilaga redovisas de uppgifter som näringsidkare enligt 1 § ska lämna för den period som undersökningen
avser.
A. Grunduppgifter
• organisationsnummer
• företagets namn
• kontaktperson
• telefonnummer
• adressuppgifter.
B. Uppgifter om försäljning av mineralgödselmedel
För respektive försåld gödselmedelsprodukt ska följande uppgifter lämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•

gödselmedlets tillverkare
gödselmedlets produktnamn
typ av gödselmedel
angivelse av om medlet är tillåtet i ekologisk odling, eller inte
gödselmedlets näringsinnehåll (procent), med avseende på kväve (N), fosfor (P),
kalium (K) och svavel (S)
mängd kadmium i fosforgödselmedel (gram kadmium per ton fosfor)
försåld mängd gödselmedel (ton eller liter)
leverantör som inköp av produkten gjorts från.

