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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot
spridning av växtskadegörare;
beslutade den 19 december 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4, 6, 9 och 25 §§
förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., att 2 § samt bilagorna 1 - 6 till
verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.2
Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning
av växtskadegörare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom
Sverige eller till och från andra medlemsländer i den Europeiska unionen
(EU), samt vid införsel från och utförsel till länder som inte är medlemmar i
EU.
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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), ändrad
genom kommissionens direktiv 2001/33/EG av den 8 maj 2001 om ändring av vissa
bilagor till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på
växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom
gemenskapen (EGT L 127, 9.5.2001, s. 42, Celex 32001L0033), 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).
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2 § 3 Beteckningarna växt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter
samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).
I övrigt förstås i dessa föreskrifter med
levande växter: även delar av växter såsom
a. frukt, i botanisk betydelse, utom djupfryst,
b. grönsaker, utom djupfrysta,
c. rot- och stamknölar, lökar, rhizomer,
d. snittblommor,
e. grenar med bladverk,
f. avskurna träd med bladverk,
g. vävnadskulturer av växter, och
h. fröer, i botanisk betydelse, 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 skall förbli planterade eller som skall
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,
växtparti: växter, som har ursprung i en eller flera avgränsade
odlingsfält eller produktionsplatser inom en brukningsenhet och som är
baserade på ett utsäde eller annat förökningsmaterial med enhetlig
bakgrund,
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 naturligt rundade form, med eller utan bark, eller förekommer i form av
flis, kutterspån, sågspån eller träavfall, och
b. trä som förekommer i form av garneringsträ, avståndsklossar,
pallar eller som används som förpackningsmaterial vid transport av olika
varor omfattas av denna förordning endast då träet kan medföra risker ur
växtskyddssynpunkt,
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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, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Albanien,
Makedonien, Grekland, Turkiet, Cypern, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel,
Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Malta, Melilla, Ceuta och
Gibraltar,
tredje land: land eller område som inte omfattas av EG:s tullområde,
fuktkvot: kvoten mellan vattnets vikt och torrvikten, uttryckt i procent,
och
följande förkortningar för länder och landsdelar: A, Österrike; DK,
Danmark; E, Spanien; EL, Grekland; F, Frankrike; FI, Finland; IRL, Irland;
N-IRL, Nordirland; P, Portugal; SE, Sverige och UK, Förenade kungariket.
(SJVFS 2001:117).
Registrering
3 § Den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller inför växter,
odlingssubstrat eller andra varor (växter m.m.) som omfattas av bilaga 5 till
dessa föreskrifter skall vara registrerade hos Statens jordbruksverk och
tilldelas ett officiellt registreringsnummer.
Företaget skall vid anmälan om registrering skriftligen förbinda sig att
uppfylla följande villkor:
1. Företaget skall ha en aktuell förteckning över var växter m.m.
förvaras.
2. Företaget skall ha bokföring över växter m.m. Det relevanta
underlaget för bokföringen skall bevaras i minst ett år.
3. Företaget skall utse en person med yrkeserfarenhet av växter och
sundhet av växter som kontaktperson med Jordbruksverket.
4. Företaget skall tillhandahålla Jordbruksverket eller av Jordbruksverket bemyndigad person den hjälp som behövs för att kontrollera och ta
prover på växter m.m.
5. Företaget skall ge Jordbruksverket eller av Jordbruksverket bemyndigad person tillträde för att utföra kontroller och ta stickprover samt
ta del av i punkt 2 angiven bokföring och underlag.
6. Företaget skall i övrigt samarbeta med Jordbruksverket. (SJVFS
2000:147).
3 a § Den som odlar 0.5 ha potatis eller mer, packar, lagrar eller importerar
potatis och vars verksamhet inte omfattas av bilaga 5 skall vara registrerad
hos Jordbruksverket och tilldelas ett officiellt registreringsnummer.
Därutöver skall den som odlar mindre än 0.5 ha potatis avsedd för
försäljning vara registrerad, dock inte om hela odlingen avsätts genom
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egen gårdsförsäljning direkt till konsument. Den som endast lagrar
färdigförpackad potatis eller har lager i omedelbar anslutning till
bearbetande industri, behöver inte vara registrerad.
Följande villkor gäller för den som omfattas av kraven på registrering
enligt första stycket:
1. Vid lagring eller förpackning av sammanslagna partier av potatis eller
vid märkning av förpackad potatis med annat officiellt registreringsnummer
än odlarens officiella registreringsnummer, skall sådan dokumentation
sparas som gör det möjligt att identifiera varifrån potatisen levererats. Vid
kontroll skall denna dokumentation kunna uppvisas. Dokumentation skall
sparas i minst ett år efter det att sammanslagningen eller förpackningen
skett.
2. Potatis med ursprung utanför EU skall vara märkt i enlighet med de
krav som gäller beträffande potatis med ursprung inom EU.
Den som odlar potatis och som i övrigt omfattas av kraven på
registrering enligt 3 och 3 a §§ skall dessutom
1. på anmodan av Jordbruksverket årligen kontrollera eller anmäla
brukad potatisareal innevarande eller senaste odlingssäsong,
2. anmäla till Jordbruksverket om företaget förpackar eller säljer potatis
från annan odling än den egna, samt
3. vid kontroll kunna uppvisa dokumentation som visar vilket utsäde
som används eller har använts under den senaste odlingssäsongen.
(SJVFS 2000:147).
3 b § Anmälan om registrering m.m. enligt 3 och 3 a §§ skall ske hos
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping på av Jordbruksverket fastställd
blankett. Registreringen gäller tills vidare och kan återkallas. (SJVFS
2000:147).
4 § Registrerat företag skall omgående anmäla till Jordbruksverket om
verksamheten upphör eller om verksamheten byter ägare eller om villkoren
för registrering i övrigt ändras. (SJVFS 2000:147).
Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EUländer
Förbud
5 § Det är förbjudet att
1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A till dessa föreskrifter, samt
2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del A till dessa föreskrifter om
de är angripna av växtskadegörare som anges i bilagan.
Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att
4
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1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B till dessa föreskrifter, inom eller till skyddade zoner, samt
2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del B till dessa föreskrifter, inom
eller till skyddade zoner, om de är angripna av växtskadegörare som anges
i bilagan.
Särskilda villkor
6 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 2 till
dessa föreskrifter får förflyttas endast på särskilda villkor som anges i
bilagan.
Den märkning med officiellt registreringsnummer som avses i bilaga 4,
del A, avsnitt 2, punkt 18.5 skall vara väl synlig vid kontroll. Vid transport
av löslagrad potatis får det officiella registreringsnumret framgå av ett
följedokument.
Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del B till dessa föreskrifter förflyttas inom
eller till skyddade zoner endast på särskilda villkor som anges i bilagan.
(SJVFS 2000:147).
Växtpass
7 § Växter som anges i bilaga 5, del A, avsnitt I till dessa föreskrifter får
förflyttas endast om växterna är försedda med växtpass.
Utöver krav på växtpass enligt första stycket, får växter som anges i
bilaga 5, del A, avsnitt II till dessa föreskrifter förflyttas inom eller till
skyddade zoner endast om växterna är försedda med växtpass.
Växter som förs in från tredje land och som enligt bilaga 5, del A skall
vara försedda med växtpass, skall förses med växtpass vid införseln.
Växtpass utfärdas av Jordbruksverket eller efter ansökan av ett av
Jordbruksverket godkänt företag enligt följande.
1. Utformningen av företagets växtpass skall vara godkänd av Jordbruksverket.
2. Varje parti skall förses med växtpass. Om ett parti delas upp skall
varje delparti förses med ett nytt växtpass. Om flera partier blandas, skall
varje nytt parti förses med ett nytt växtpass.
3. Ett parti växter får inte förses med växtpass om växterna är angripna
av, eller om det finns misstanke om att växterna är angripna av,
växtskadegörare som anges i bilaga 1 eller 2.
4. Växtpass får inte återanvändas.
5. Växtpasset skall fyllas i tydligt eller skrivas på maskin.
6. Växtpasset skall sättas fast på växterna, emballaget eller transportmedlet.
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7. Mottagaren av växter, som enligt bestämmelserna är försedda med
växtpass, skall förvara växtpasset i minst ett år efter att varan tagits i bruk.
Utformning m.m. av växtpass anges i bilaga 7.
Skyddade zoner
8 § Förteckning över skyddade zoner i EU anges i bilaga 6.
Införsel av växter m.m. från tredje land
Införselförbud
9 § Det är förbjudet att till landet föra in
1. växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A till dessa föreskrifter,
2. växter som anges i bilaga 2, del A till dessa föreskrifter om de är
angripna av växtskadegörare som anges i bilagan, samt
3. växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 3, del A till dessa
föreskrifter om varorna härstammar från länder eller områden som anges i
bilagan.
Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att till landet föra
in växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B punkterna a 1, a 3, b 1 och b
2 till dessa föreskrifter. (SJVFS 2000:147).
Särskilda införselvillkor
10 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 1 till
dessa föreskrifter får införas endast på särskilda villkor som anges i bilagan.
Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del B punkterna 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1,
25.2, 26, 27.1, 27.2 och 30 till dessa föreskrifter föras in endast på särskilda
villkor som anges i bilagan.
Om det finns särskilda skäl, skall växter odlas i karantän under tid som
bestäms av Jordbruksverket. (SJVFS 2000:147).
Införseltillstånd
11 § Organismer ur växt - eller djurriket och virus, mykoplasma eller andra
organismer som kan förorsaka sjukdom eller annan skada på växter, samt i
naturen insamlade växter får inte föras in till landet utan Jordbruksverkets
tillstånd.
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Uppvisande av sundhetsintyg
12 § Varor som anges i bilaga 5, del B, avsnitt I och avsnitt II punkterna 1
och 2 till dessa föreskrifter får föras in till landet endast mot uppvisande av
sundhetsintyg. (SJVFS 1995:154).
13 § Sundhetsintygen skall vara utställda högst 14 dagar innan sändningen lämnar utförsellandet, och skall vara avfattade på svenska, danska,
norska, engelska, franska, spanska eller tyska. Intygen skall vara ifyllda
med tydliga bokstäver eller maskinskrift utan ändringar eller
överstrykningar.
Sundhetsintyg skall överlämnas till Jordbruksverket för granskning
senast vid sändningens ankomst till landet.
Sampackning
14 § Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller
skall de mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det
finns risk för spridning av växtskadegörare.
Meddelande till Jordbruksverket
15 § Införsel av varor för vilka införselbegränsningar gäller skall meddelas
till Jordbruksverket av innehavare av tillfälligt lager, tullager eller frizon
senast i samband med sändningens införsel eller uppläggning.
Allmänna bestämmelser
Inspektionsorter
16 § Växtskyddskontroll vid införsel och utförsel av växter m.m. handhas
av Statens jordbruksverks växtinspektionsenhet. Inspektionsorter finns i
Alnarp, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Efter överenskommelse
med Jordbruksverket kan inspektion ske även på annan ort. (SJVFS
1998:45).
Hjälp av varuhavaren vid växtskyddskontroll
17 § Varuhavaren skall ge Jordbruksverket den hjälp som verket behöver
för att genomföra växtskyddskontrollen vid införsel och utförsel.
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Övriga bestämmelser
17 a § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1997:17).
18 § Ytterligare bestämmelser om förbud och villkor för införsel, utförsel
och spridning av växter m.m. samt certifiering m.m. av utsäde finns i
följande förordningar och i förekommande fall med stöd av förordningarna
meddelade föreskrifter; förordningen (1994:1830) om införsel av levande
djur m.m., artskyddsförordningen (1998:179), förordningen (1977:945) om
trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet, skogsvårdsförordningen
(1993:1096), utsädesförordningen (1993:1375) och förordningen (1999:1148)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2000:147).
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 3 juli 1995, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:245) om införsel och utförsel av växter
m.m. skall upphöra att gälla.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 24 oktober 1995.
------------------------Denna författning6 träder i kraft den 22 januari 1996.
------------------------Denna författning7 träder i kraft den 1 maj 1996.
------------------------Denna författning8 träder i kraft den 20 maj 1996.
-------------------------
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Denna författning9 träder i kraft den 10 mars 1997.
------------------------Denna författning10 träder i kraft den 17 november 1997.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 27 maj 1998.
------------------------Denna författning12 träder i kraft den 1 mars 1999.
------------------------Denna författning13 träder i kraft den 15 juli 1999.
------------------------Denna författning14 träder i kraft den 15 november 2000.
------------------------Denna författning15 träder i kraft den 15 mars 2002.

MATS PERSSON

Lars Bollmark
(Växtinspektionen)
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