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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare;
beslutade den 16 oktober 2003
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4, 6, 9 och 25 §§
förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., att punkten 34 i avsnitt I i del
A av bilaga 4, punkten 7 (b) i avsnitt I i del B av bilaga 5 och punkten a. 7
i bilaga 6 till verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare ska ha följande lydelse2.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 24 oktober 2003.

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 kommissionens direktiv 2003/47/EG av den 4 juni 2003, (EUT L 138,
5.6.2003, s. 47, Celex 32003L0047), kommissionens direktiv 93/50/EEG av den 24
juni 1993 om specificering av vissa växter som inte anges i bilaga 5 del A till rådets
direktiv 77/93/EEG och om ett officiellt register över växternas producenter eller
över lageranläggningar eller distributionscentraler i deras produktionszoner (EGT L
205, 17.8.1993, s. 22, Celex 31993L0050) samt kommissionens direktiv 2001/32/EG
av den 8 maj 2001 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda
växtskyddsrisker inom gemenskapen och om upphävande av direktiv 92/76/EEG
(EGT L 127, 9.5.2001, s. 38, Celex 32001L0032), senast ändrad genom
kommissionens direktiv 2003/46/EG av den 4 juni 2003, (EUT L 138, 5.6.2003, s.
45, Celex 32003L0046).
2
Författningen omtryckt SJVFS 2003:25.
3
SJVFS 2003:62.

SJVFS 2003:62
Saknr T 52:1
Utkom från trycket
den 20 oktober 2003

SJVFS 2003:62
Saknr T 52:1
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

----------------------------------------------------------------------------------------
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33. Växter med rötter, planterade
eller avsedda för plantering,
odlade utomhus

Officiellt uttalande om att
produktionsstället har visat sig fritt
från Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ljus ringröta,
Globodera pallida (Stone) Behrens,
vit potatiscystnematod, Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
gul potatiscystnematod, Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival,
potatiskräfta, Artioposthia
triangulata Dendy, Nya Zeeländsk
plattmask. (SJVFS 2000:147)

34. Jord och odlingssubstrat som
är vidhängande eller följer med
växterna, och som helt eller
delvis består av jord eller fasta
organiska ämnen såsom
växtdelar, humus, inklusive torv
eller bark eller något fast
oorganiskt ämne; avsett att
bibehålla växternas livskraft, med
ursprung i
- Turkiet,
- Estland, Georgien, Lettland,
Litauen, Moldavien, Ryssland,
Ukraina, Vitryssland,
- utomeuropeiska länder andra än
Algeriet, Egypten, Israel, Libyen,
Marocko, Tunisien.

Officiellt uttalande om att
a) odlingssubstratet vid
planteringstiden
- var fritt från jord och organiskt
material
eller
- var fritt från insekter och skadliga
nematoder och undersöktes på
lämpligt sätt eller var utsatt för
värmebehandling eller gasning för att
säkerställa att det var fritt från andra
skadegörare
eller
- var utsatt för värmebehandling eller
gasning för att säkerställa frihet från
skadegörare
och

SJVFS 2003:62
Saknr T 52:1
b) efter planteringen
- lämpliga åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att odlingssubstratet har
bevarats fritt från skadegörare
eller
- växterna inom två veckor före
avsändandet skakades fria från
odlingssubstrat, bortsett minimum
mängd som är nödvändig för att hålla
växterna vid liv under transporten
och
- odlingssubstratet som användes vid
eventuell omplantering uppfyller
villkoren fastställda under punkt (a).
(SJVFS 2003:62)
35.1 Växter av Beta vulgaris L.,
sockerbeta m.fl., avsedda för
plantering, andra än fröer

Officiellt uttalande om att
symptom på Beet curly top geminivirus
(icke-europeiska isolat) inte har
iakttagits på produktionsstället sedan
början av den senast avslutade vegetationsperioden.

----------------------------------------------------------------------------------------
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SJVFS 2003:62
Saknr T 52:1
Bilaga 5
DEL B. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKALL
ÅTFÖLJAS AV SUNDHETSINTYG VID INFÖRSEL
Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för hela unionen
KN-nr

Beskrivning

---------------------------------------------------------------------------------------ur 0602 90 10 00
ur 2530 90 98
ur 2703 00
ur 3101
ur 3824 90 99 90

7. (a) Jord och odlingssubstrat i sig, som helt eller
delvis består av jord eller fasta organiska ämnen som
växtdelar, humus, inbegripet torv eller bark, annat än
som helt består av torv;
7. (b) Jord och odlingssubstrat som är vidhängande
eller följer med växterna, och som helt eller delvis består
av material som anges i (a) eller delvis består av något
fast oorganiskt ämne, och som är avsett att bibehålla
växternas livskraft, med ursprung i
- Turkiet,
- Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien,
Ryssland, Ukraina, Vitryssland,
- utomeuropeiska länder andra än Algeriet, Egypten,
Israel, Libyen, Marocko, Tunisien. (SJVFS 2003:62)

ur 1001,
ur 1002,
ur 1008 90 10

8. Spannmål av Triticum L., vete, Secale L., råg, och X
Triticosecale, rågvete, med ursprung i Afghanistan,
Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och
USA. (SJVFS 2003:25)

----------------------------------------------------------------------------------------
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SJVFS 2003:62
Saknr T 52:1
Bilaga 6
SKYDDADE ZONER I EU BETRÄFFANDE VÄXTSKADEGÖRARE
Växtskadegörare

Skyddad zon

a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier
---------------------------------------------------------------------------------------6. Globodera pallida (Stone)
Behrens
vit potatiscystnematod

FI (SJVFS 1995:154)

7. Gonipterus scutellatus
Gyllenhal

EL, PT (Azorerna) (SJVFS 2003:62)

8. Ips amitinus (Eichhoff)
liten granbarkborre

EL, FR (Korsika), IRL, UK (SJVFS
1996:69)

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