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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare;

SAKNR T 52:1
Utkom från trycket
den 4 augusti 2006

beslutade den 3 augusti 2006
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 1 och 27 §§ förordningen (2006:817)
om växtskydd m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder
mot spridning av växtskadegörare2 att 2 § ska ha följande lydelse.

2 § Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter samma
betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).
I övrigt förstås i dessa föreskrifter med
levande växtdelar:
a. frukt, i botanisk betydelse, utom djupfryst,
b. grönsaker, utom djupfrysta,
c. knölar, stamknölar, lökar, rhizomer (jordstammar),
d. snittblommor,
e. grenar med bladverk,
f. avskurna träd med bladverk,
g. blad, bladverk,
h. vävnadskulturer av växter,
i. levande pollen,
j. okuleringsris, sticklingar, ympris,
fröer: fröer i botanisk bemärkelse, och som används till utsäde,
plantering: placering av växter på ett sådant sätt som säkrar deras senare tillväxt och
förökning,
växter avsedda för plantering:
a. planterade växter som ska förbli planterade eller som ska omplanteras, eller
b. växter som inte är planterade men är avsedda för plantering,
odlingssubstrat: jord, kompost, gödsel eller annat material som används för växternas
tillväxt och förökning,
officiellt uttalande: intyg utfärdat av växtskyddsmyndighet,
sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket,
potatisparti: potatisknölar, som har ursprung i ett eller flera avgränsade odlingsfält eller
produktionsplatser inom en brukningsenhet och som är baserade på ett utsäde eller annat
förökningsmaterial med enhetlig bakgrund,
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växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav, vid förflyttning av
växter inom EU, är uppfyllda,
skyddad zon: ett område inom EU som av Europeiska gemenskapen (EG) har erkänts
antingen vara fritt från en viss växtskadegörare eller att skadegöraren är under effektiv
bekämpning,
varuhavare: den som vid det tillfälle det är fråga om har rätt att förfoga över godset
därför att han äger det eller på annan grund,
trä (virke):
a. om inte annat uttryckligen anges, trä som helt eller delvis har kvar sin naturliga
rundade yta, med eller utan bark, eller förekommer i form av flis, spån, sågspån eller annat
träavfall, och
b. trä som förekommer i form av garneringsträ, avståndsklossar, pallar eller som
används som emballage vid transport av olika varor i de fall då träet kan medföra risker ur
växtskyddssynpunkt,
Europa: Geografiska Europa inbegripet Spetsbergen, Jan Mayen, Island, Kanarieöarna,
Madeira, Azorerna, Ryssland väster om 60° ö.l., förutom Kazakstan, Azerbajdzjan,
Georgien, Turkiet samt Cypern,
Medelhavsländer: Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Slovenien, Kroatien, BosnienHercegovina, Serbien, Montenegro, Albanien, Makedonien, Grekland, Turkiet, Cypern,
Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Malta,
Melilla, Ceuta och Gibraltar,
tredjeland: land eller område som inte omfattas av EG:s tullområde,
fuktkvot: kvoten mellan vattnets vikt och torrvikten, uttryckt i procent,
följande förkortningar för länder och landsdelar: AT, Österrike; CY, Cypern; DK,
Danmark; EE, Estland; ES, Spanien; EL, Grekland; FR, Frankrike; FI, Finland; IRL, Irland;
LT, Litauen; LV, Lettland; MT, Malta; N-IRL, Nordirland; PT, Portugal; SE, Sverige; SI,
Slovenien; SK, Slovakien och UK, Förenade kungariket,
parti: ett antal enheter av en och samma vara; ett parti karakteriseras av likformig
sammansättning och gemensamt ursprung samt att det utgör en del av en sändning, och
sändning: en mängd varor som omfattas av ett enda sådant dokument som krävs för
tullformaliteter eller andra formaliteter, såsom ett enda sundhetscertifikat eller ett enda
alternativt dokument eller märke. En sändning kan bestå av ett eller flera partier. (SJVFS
2006:61).
------------------------Denna författning träder i kraft den 21 augusti 2006.
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