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Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av
rhizomania;
beslutade den 15 augusti 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen
(1995:681) om växtskydd m.m., följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa bestämmelser har till syfte att bekämpa och förhindra spridning
av beet necrotic yellow vein furovirus (BNYVV) som orsakar sjukdomen
rhizomania.
2 § Det är förbjudet att sprida BNYVV. Till följd av att Sverige är godkänt som skyddad zon finns ytterligare bestämmelser med syfte att förhindra spridning av BNYVV i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.
3 § I dessa föreskrifter avses med
fastighet: registerfastighet,
smittförklarad fastighet: fastighet där förekomst av BNYVV konstaterats och som smittförklarats genom beslut av Statens jordbruksverk,
riskområde: jordbruksfastigheter inom område där BNYVV sannolikt
förekommer och där särskilda bestämmelser gäller för att förhindra spridning av BNYVV, samt
värdväxter för BNYVV: odlade former av Beta vulgaris L. samt spenat.
4 § Beslut om avgränsning av smittförklarad fastighet fattas av Jordbruksverket och kvarstår tills det ändras eller upphävs av verket.
Riskområdets avgränsning framgår av bilagan.
5 § Provtagning och analys av förekomst av BNYVV skall ske genom
Jordbruksverkets försorg. Sådan provtagning och analys bekostas av
odlaren.
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Odling
6 § På en smittförklarad fastighet får värdväxter för BNYVV odlas högst
vart fjärde år på samma fält från och med andra odlingsåret efter det år då
smitta konstaterats.
Inom riskområdet får i yrkesmässig odling på icke smittförklarade
fastigheter värdväxter för BNYVV odlas högst vart fjärde år på samma
fält. Efter provtagning och analys enligt 5 § på sådan fastighet och konstaterad frihet från BNYVV året före det planerade odlingsåret är valet av
växtföljd fritt.
7 § På en smittförklarad fastighet får värdväxter för BNYVV endast vara
av sådana sorter som är toleranta eller resistenta mot BNYVV enligt den
förteckning som årligen sammanställs av Sockernäringens Betodlingsutveckling AB.
Inom riskområdet får i yrkesmässig odling på icke smittförklarade
fastigheter inte odlas sorter som är toleranta eller resistenta mot BNYVV.
Efter provtagning och analys enligt 5 § på sådan fastighet och konstaterad
frihet från BNYVV året före det planerade odlingsåret är sortvalet fritt.
Bortförande av maskiner, värdväxter, jord m.m.
8 § Jordbemängda maskiner, transportmedel, redskap och dylikt skall
helt befrias från jord innan de lämnar en smittförklarad fastighet utanför
riskområdet.
Jordbemängda maskiner, transportmedel, redskap och dylikt skall
befrias från lös jord innan de lämnar en fastighet inom riskområdet.
Jordbemängda maskiner, transportmedel, redskap och dylikt skall helt
befrias från jord innan de lämnar riskområdet.
9 § Alla sockerbetor som odlats inom riskområdet eller på en smittförklarad fastighet utanför riskområdet skall levereras till sockerbruket i
Köpingebro.
10 § Värdväxter för BNYVV som odlats på en fastighet inom riskområdet eller på en smittförklarad fastighet utanför riskområdet skall befrias
från jord så långt det är möjligt med dagens teknik innan de lämnar fastigheten.
11 § Växter för vidare odling som odlats i jord från en smittförklarad
fastighet utanför riskområdet skall tvättas fria från jord innan de lämnar
fastigheten.
Växter för vidare odling som odlats i jord från riskområdet skall befrias från lös jord innan de lämnar den fastighet där de odlats och tvättas
fria från jord innan de lämnar riskområdet.
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12 § Jord i sig får inte förflyttas från en smittförklarad fastighet till en
annan jordbruksfastighet.
Jord i sig får inte förflyttas från en fastighet inom risko mrådet till en
annan jordbruksfastighet. Efter provtagning och analys enligt 5 § och
konstaterad frihet från BNYVV är sådan förflyttning av jord tillåten.
Övriga bestämmelser
13 § Bestämmelser beträffande jord och osteriliserat avfall från Beta L.
spp samt underjordiska växtdelar, såsom potatis, morötter och kålrötter,
finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.
14 § Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 september 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Bollmark
(Växtinspektionen)
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Bilaga
Riskområde utgörs av jordbruksfastigheter inom
följande församlingar i Skåne län
Fjälkinge (söder om järnvägen Kristianstad –
Sölvesborg)
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Gustav Adolf
Rinkaby
Norra Åsum (söder om Hvilans tätort)
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Åhus (norr om Helge å)
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