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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror
av barrväxter (Pinopsida) med ursprung i Portugal;
beslutade den 29 mars 2000
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4, 9 och 25 §§ förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., ifråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1999:100) om införsel av trävaror av barrväxter (Pinopsida) med
ursprung i Portugal
dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en bilaga av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
1 § Växter, trävaror (virke) eller bark av barrväxter (Pinopsida), som anges i
bilagan till dessa föreskrifter, med ursprung i Portugal, utom sådana
områden i Portugal där det är känt att tallvedsnematoden, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., inte förekommer, får
endast införas på villkor som anges i bilagan.
Förteckning över områden i Portugal där det är känt att tallvedsnematoden inte förekommer fastställs av kommissionen. (SJVFS 2000:66).
2 § Varje sändning av trävaror som avses i 1 § skall före ankomst till
Sverige av den som förfogar över varorna anmälas för växtskyddskontroll
till Växtinspektionen vid Statens jordbruksverk på någon av följande orter:
Alnarp, Göteborg, Helsingborg eller Stockholm.
Anmälan om sändningens ankomst skall ske senast kl. 15.00 arbetsdag
före införseldagen.
1

Jfr kommissionens beslut 2000/58/EG av den 11 januari 2000 om bemyndigande av
medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. när det gäller andra
områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Bührer) Nickle et al. inte förekommer (EGT L 21, 26.1.2000, s. 36, Celex
32000D0058).
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------------------------Denna författning2 träder i kraft den 1 oktober 1999.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 25 april 2000.
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Bilaga
VILLKOR VID INFÖRSEL FRÅN PORTUGAL TILL SVERIGE AV
VÄXTER, VIRKE ELLER BARK AV BARRVÄXTER
Växter m.m.

Villkor vid införsel

1. Växter av Abies Mill., ädelgran,
Cedrus Trew, ceder, Larix Mill., lärk,
Picea A. Dietr., gran, Pinus L., tall,
Pseudotsuga Carr, douglasgran, och
Tsuga Carr, hemlock, utom frukter
och fröer.

a) Officiellt uttalande om att
- växterna har officiellt kontrollerats
och befunnits fria från symptom på
tallvedsnematod,
- inga symptom på tallvedsnematod
har registrerats på produktionsplatsen
eller i dess närmaste omgivningar
sedan början av den senast avslutade
vegetationsperioden.
b) Växterna skall åtföljas av ett växt pass.

2. Virke och ren bark av barrväxter
(Pinopsida), utom Thuja L., tuja,
annat än virke i form av
- flis, spån eller träavfall som helt
eller delvis kommer från dessa
barrväxter,
- packlådor, häckar eller tunnor,
- lastpallar, pallboxar och liknande
anordningar,
- garneringsträ (dunnage), avståndsklossar och bärare, men inbegripet
virke som inte har kvar sin naturligt
rundade form och ren bark.

a) Officiellt uttalande om att virket eller
barken har genomgått lämplig
värmebehandling för att uppnå en
temperatur av minst 56oC under minst
30 minuter i alla delar av virket eller
barken.
b) Virket eller barken skall åtföljas av
ett växtpass.

3. Virke av barrväxter (Pinopsida),
a) Officiellt uttalande om att virket har
utom Thuja L., tuja, i form av flis,
genomgått lämplig desinficering.
spån eller träavfall som helt eller
b) Virket skall åtföljas av ett växtpass.
delvis kommer från dessa barrväxter.
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4. Virke av barrväxter (Pinopsida),
utom Thuja L., tuja, i form av
packlådor, häckar, tunnor, lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar,
garneringsträ (dunnage), avståndsklossar och bärare, inbegripet virke
som inte har kvar sin naturligt rundade form.
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Virket skall
a) vara avbarkat,
b) vara fritt från gnaghål större än 3
mm i diameter orsakade av insektslarver, och
c) ha en fuktkvot som vid framställningstidpunkten understiger 20 %.

