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SJVFS 2005:13
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare;

SAKNR T 52:1
Utkom från trycket
den 18 mars 2005

beslutade den 17 mars 2005
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 och 9 §§ förordningen (1995:681) om
växtskydd m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare att bilaga 4 ska ha följande lydelse2.
------------------------Denna författning träder i kraft den 21 mars 2005.

MATS PERSSON

Lars Bollmark
(Växtinspektionen)

1
Jfr rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till
gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1, Celex 32000L0029), senast ändrad genom rådets
direktiv 2005/15/EG av den 28 februari 2005, (EGT L 56, 2.3.2005, s. 12, Celex 32005L0015).
2
Senast omtryckt SJVFS 2005:3
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Bilaga 4
DEL A. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INFÖRSEL ELLER FÖRFLYTTNING AV
VÄXTER OCH ODLINGSSUBSTRAT
Avsnitt I. Växter och odlingssubstrat med ursprung utanför EU
Växt m.m.

Särskilda villkor

----------------------------------------------------------------------------------------------1.7 Trä, även av sådana slag som inte
finns upptagna bland KN-numren i
del B av bilaga 5, vilket helt eller
delvis erhållits från barrväxter
(Pinopsida), i form av flis, spån,
sågspån eller annat träavfall och med
ursprung i
- Kazakstan, Ryssland och Turkiet,
- icke-europeiska länder, utom
Förenta staterna, Japan, Kanada,
Kina, Mexiko, Sydkorea och Taiwan,
dvs. länder där det är känt att
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al.,
tallvedsnematod, förekommer
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Officiellt uttalande om att något av
följande krav uppfylls:
a) Träet har sitt ursprung i områden
som har visat sig fria från
- Monochamus spp. (icke-europeiska
arter), tallbockar,
- Pissodes spp. (icke-europeiska
arter), tallvivlar, och
- Scolytidae spp. (icke-europeiska
arter), barkborrar.
Området ska anges under rubriken
’Ursprungsort’ i sundhetsintyget.
b) Träet har gjorts av barkat
rundvirke.
c) Träet har torkats i torkanläggning
enligt ett lämpligt tids/temperaturschema så att fuktkvoten
är under 20 %.
d) Träet har genomgått lämplig
gasning med en metod som godkänts
i enlighet med det förfarande som
fastställs i artikel 18.2 direktiv
2000/29/EG. Verksamt ämne, lägsta
trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h) ska anges i
sundhetsintyget.
e) Träet har genomgått lämplig
värmebehandling för att uppnå en
temperatur av lägst 56 °C under
minst 30 minuter i alla delar av träet,
vilket ska anges i sundhetsintyget.
(SJVFS 2005:3).
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2. Träemballage, i form av
packlådor, förpackningsaskar,
häckar, tunnor och liknande
förpackningar, lastpallar, pallboxar
och liknade anordningar samt
pallflänsar som används vid transport
av alla slags varor, utom obearbetat
trä av en tjocklek på högst 6 mm, och
trä som bearbetats med lim, värme
eller tryck eller en kombination av
dessa, med ursprung i tredjeländer,
med undantag av Schweiz

Träemballaget ska uppfylla följande
krav:
- Virket ska vara gjort av barkat
rundvirke.
Detta krav ska tillämpas från och
med den 1 mars 2006.
- Virket ska omfattas av en av de
godkända åtgärderna enligt bilaga I
till FAO:s internationella normer för
växtskyddsåtgärder nr 15 ’Riktlinjer
för reglering beträffande
träemballage i internationell handel’.
- Virket ska ha en märkning som
innehåller nedanstående uppgifter:
a) en tvåställig ISO-landskod, en kod
för producenten och en kod, som
anger vilken godkänd åtgärd som
använts på träemballaget, enligt vad
som anges i bilaga II till FAO:s
internationella normer för
växtskyddsåtgärder nr 15 ’Riktlinjer
för reglering beträffande
träemballage i internationell handel’.
Bokstäverna ’DB’ ska fogas till
förkortningen för den godkända
åtgärd som anges i märket
och
b) då det gäller träemballage som
tillverkats, reparerats eller
återanvänts från och med den 1 mars
2005, även den logotyp som anges i
bilaga II till nämnda FAO-norm.
Kravet är dock inte tillämpligt under
en övergångsperiod, som upphör den
31 december 2007, när det gäller
träemballage som tillverkats,
reparerats eller återanvänts före den
28 februari 2005. (SJVFS 2005:13).

2.1 Trä av Acer saccharum Marsh.,
sockerlönn, inklusive trä som inte har
kvar sin naturliga rundade yta, annat
än i form av
- trä som är avsett för produktion av
fanerskivor, och
- flis, spån, sågspån eller annat
träavfall,
med ursprung i Förenta staterna och
Kanada

Officiellt uttalande om att träet har
torkats i torkanläggning enligt ett
lämpligt tids-/temperaturschema så
att fuktkvoten är under 20 %. Detta
ska framgå genom märkningen ’kilndried’ eller ’KD’ eller en annan
internationellt godkänd märkning på
träet eller på dess emballage i
enlighet med gällande handelsbruk..
(SJVFS 2005:3).
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----------------------------------------------------------------------------------------------7.3 Lös bark av barrväxter
(Pinopsida), med ursprung i ickeeuropeiska länder
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Officiellt uttalande om att något av
följande två krav uppfylls:
a) Den lösa barken har genomgått
lämplig gasning med ett
rökningsmedel som godkänts i
enlighet med det förfarande som
fastställs i artikel 18.2 direktiv
2000/29/EG. Verksamt ämne, lägsta
trätemperatur, halt (g/m3) och
behandlingstid (h) ska anges i
sundhetsintyget.
b) Den lösa barken har genomgått
lämplig värmebehandling så att dess
kärna under minst 30 minuters tid har
hållit en minimitemperatur på 56 °C,
vilket ska anges i sundhetsintyget.
(SJVFS 2005:3).
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8. Trä som används för att kila fast
eller bära upp annan last än trälast,
även trä som inte har behållit sin
naturliga rundade yta, utom
obehandlat trä med en tjocklek på
högst 6 mm och trä som bearbetats
med lim, värme eller tryck eller en
kombination av dessa, och som
kommer från tredjeländer, med
undantag av Schweiz

Följande krav ska uppfyllas:
a) Träet ska vara gjort av barkat
rundvirke och
- omfattas av en av de godkända
åtgärderna enligt bilaga I till FAO:s
internationella normer för
växtskyddsåtgärder nr 15 ’Riktlinjer
för reglering beträffande
träemballage i internationell handel’,
- bära en märkning som åtminstone
innehåller en tvåställig ISO-landskod,
en kod för producenten och en kod
som anger vilken godkänd åtgärd
som använts på träemballaget, enligt
vad som anges i bilaga II till FAO:s
internationella normer för
växtskyddsåtgärder nr 15 ’Riktlinjer
för reglering beträffande
träemballage i internationell handel’.
Bokstäverna ’DB’ ska fogas till
förkortningen för den godkända
åtgärd som anges i märket
eller
b) under en övergångsperiod fram till
den 31 december 2007 att träet är
gjort av barkfritt trä som är fritt från
skadegörare och tecken på levande
skadegörare.
Kravet enligt a) på att träet ska vara
gjort av barkat rundvirke ska
tillämpas från och med den 1 mars
2006. (SJVFS 2005:13).

8.1 Levande växter av Pinopsida,
barrväxter, andra än frukter och
fröer, med ursprung i icke-europeiska
länder

Utan att det påverkar det förbud som
anges i bilaga 3 del A punkt 1:
Officiellt uttalande om att
växterna har producerats i plantskolor
och att produktionsstället är fritt från
Pissodes Germ. (icke-europeiska
arter), tallvivlar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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