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Statens jordbruksverks föreskrifter
om frivilligt godkännande av torkanläggning för utfärdande av sundhetsintyg för sågade trävaror i vissa fall;
beslutade den 12 juni 1997
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4, 6, 10 och 25 §§
förordningen (1995:681) om växtskydd m.m., följande.
Allmänt
1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller för företag med torkanläggning för sågade trävaror, i vilken skadeinsekter dödas genom en
upphettningsprocess.
Företag med torkanläggning som godkänts enligt bestämmelserna i
dessa föreskrifter får, för sågade trävaror vilka torkats i en godkänd
torkanläggning, utfärda sådant sundhetsintyg, dock inte sundhetscertifikat, som krävs vid utförsel.
Utfärdandet av sundhetsintyg skall ske genom märkning med ett av
Statens jordbruksverk godkänt märke.
Frihet från skadeinsekter
2 § Sågade trävaror som torkas och märks enligt bestämmelserna i dessa
föreskrifter skall efter torkningsprocessen anses vara fria från följande
skadeinsekter:
Ips amitinus,
Ips duplicatus,
Ips sexdentatus,
Ips typographus,
Dendroctonus micans,
Pissodes gyllenhali,
Pissodes harcyiniae,
Pissodes pini,
Pissodes piniphilus,
Pissodes castaneus (notatus),
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Pissodes validirostris, samt
andra farliga skadeinsekter.
Definitioner
3 § Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med
sågade trävaror: brädor, läkt, plank, reglar och ribb, samt
torkanläggning: vandringstork eller kammartork.
Ansökan
4 § Ansökan om godkännande av en torkanläggning skall göras på av
Jordbruksverket fastställd blankett och ges in till Statens jordbruksverk,
551 82 Jönköping. Om verksamheten upphör skall detta anmälas till
Jordbruksverket.
Villkor för godkännande
5 § Som villkor för godkännande gäller följande:
1. Samtliga sågade trävaror i torkanläggningen skall upphettas till minst
56°C under 30 minuter i hela genomskärningen.
2. Kontroll skall ha gjorts av torkanläggningen för att konstatera att det
finns förutsättningar för torkkammare eller kanaler att uppnå minst 56°C
torrtemperatur under två timmar vid fuktkvoten 18 - 20 procent. I
anslutning till detta skall även temperaturkalibreringar av virkestorkarnas
temperaturgivare samt genomgång med ansvarig personal ha skett.
3. Företaget skall löpande dokumentera all den torkning och märkning
som sker enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter. Varje halvår skall
sågverket genomföra och dokumentera en kalibrering av temperaturgivarna i torkanläggningen.
4. Företaget skall kunna presentera ett system som säkerställer att
enskilda paket eller motsvarande har genomgått en torkningsprocess
enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Märkning
6 § Endast de trävaror som torkats i en godkänd torkanläggning får
märkas.
Märkningen skall sättas väl synlig och vara väderbeständig.
Transport och lagring
7 § Trävaror märkta med av Jordbruksverket godkänt märke skall hållas väl
åtskilda från övriga trävaror.
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Kontroll
Dokumentation
8 § Kontroll av godkänd torkanläggning sker minst två gånger per år.
Företag som med godkänd torkanläggning torkar trävaror enligt
bestämmelserna i dessa föreskrifter, skall vid kontrollen kunna visa upp
torkningsschema, torkningsprotokoll samt dokument som styrker att
temperaturkalibrering är genomförd och hur många paket som har torkats.
Dokumentationen skall sparas under minst ett år.
Återkallelse av godkännande
9 § Om en godkänd torkanläggning vid kontroll inte uppfyller villkoren för
godkännande kan Jordbruksverket återkalla godkännandet. Detsamma
gäller om ett företag med godkänd torkanläggning inte följt
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Vid ett återkallande kan nytt godkännande sökas och beviljas då de
brister som föranlett återkallandet efter kontroll befunnits åtgärdade.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Per-Eric Wiklund
(Växtinspektionen)
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