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Märkning enligt ISPM 15 och hur den får
användas
Bilaga 1 till ”Träemballage godkänt för internationell
handel”
Märkningens utseende
Förkortningar

Märkningen kan vara av olika slag, se
bilder. Skillnaden beror på om träemballaget är värmebehandlat i samband med
torkning eller om det endast är värmebehandlat. KD i märkningen visar att
träemballaget är tillverkat av ugnstorkat
virke och att medelfuktkvoten inte överstiger 20 %.

SE-yyxxxx är företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket,
där
SE är isokod för Sverige,
yy är länsbokstav,
xxxx är ett upp till 4-siffrigt
nummer,
HT är värmebehandling till minst
56 °C i minst 30 minuter i virkets
kärna (HT – eng. heat treatment).
DB är barkning (DB – eng.
debarking). Barkning krävs av vissa
länder. Därför ska träförpackningar
tillverkas av barkat virke.

Fig. 1. Märkning av godkänt, endast
värmebehandlat träemballage.

KD är ett frivilligt tillägg till HT. KD
visar att värmebehandlingen har
utförts i en torkanläggning och att
virket har en medelfuktkvot på
högst 20 % (KD – eng. kiln drying).

Fig 2. Märkning av godkänt, torkat
och värmebehandlat träemballage,
KD 56° C/30 min.
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Märkning på små
trädetaljer
•

Märkningen måste vara tydlig och
läslig. Registreringsnumret måste vara så tydligt, att en inspektör i ett
annat land med hjälp av numret kan
gå in på Jordbruksverkets hemsida
och kontrollera att företaget verkligen
är godkänt. Emballage med oläsliga
registreringsnummer riskerar att bli
underkända vid importinspektion i
andra länder.
• Märkningen ska vara permanent och
inte kunna flyttas.
• Färgen får inte vara i rött eller
orange.
• Märkningen ska enligt standarden
placeras ”företrädesvis” på två motstående sidor av emballaget. Vissa
länder använder denna formulering
och anger att de kräver att märkningen ska placeras på två motstående sidor. Jordbruksverket uppmanar därför producenter av träemballage att märka på motstående sidor
av emballaget.

Smala träytor kan vara svåra att märka så
att märkningen blir tydlig och läsbar. En
avvikande märkning, som är avsedd att
användas i undantagsfall, är godkänd
enligt Jordbruksverkets föreskrifter. ”Om
storleken på de trädelar som ska märkas
är så liten att kravet på tydlighet inte kan
uppfyllas, får dock märkningen avvika
från B1 eller B2, när det gäller placeringen av de ingående delarna i förhållande till varandra. I sådana fall får
siffer- och bokstavskoderna placeras i
rad, ISPM 15-logon läggas ner samt
ramen uteslutas.”
(SJVFS 2004:53, bilaga 2)
Detta är en möjlighet men vi avråder idag
från denna märkning, så länge det är
osäkert om den accepteras i andra länder.

Fig 3. Exempel på längsmärkning.

Krav på märkningen
•

Varför olika märkning,
HT KD DB eller HT DB?

Märkningen ska följa modellen på
sid 1. Exakta mått finns inte angivna.
Enstaka företag har beslutat använda
märkning utan ram. Eftersom de flesta länder kräver att märket ska se ut
som i standarden, uppmanar Jordbruksverket att endast använda märkning med ram. Detta för att försäkra
sig om att det inte blir stopp någonstans i den internationella handeln.

HT-värmebehandling är ett minimikrav,
dvs. det finns inget krav på att virket ska
vara torkat. KD visar att virket dessutom
är torkat, vilket är ett bevis på att virket är
av högre kvalitet. Utländska erfarenheter
har visat att mögelsvampar kan bli ett
problem på träemballage som bara har
värmebehandlats.
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Hur får märkningen
användas?

Finns det dessutom bark på emballaget,
finns det risk för att insekter angriper
värmebehandlat, färskt virke. I Sverige
har vi en tradition att torka virke, och
märkning med HT KD DB är vanligast.
KD i märkningen är helt enkelt en
kvalitetsgaranti.
Märkning med enbart HT DB används för
färdigt emballage som värmebehandlas,
oberoende om det är torrt eller inte,
eftersom det oftast saknas dokumentation
om torkningen.

Vem får märka
träemballage enligt
ISPM 15?
Alla godkända företag får märka – med
sin egen stämpel. Endast i undantagsfall
får ett godkänt företag märka med ett
annat godkänt företags stämpel. Detta
undantag är möjligt bara om den använda
märkningen av en viss produkt entydigt
leder till en bestämd ansvarig tillverkare
(inte till flera olika företag). Jordbruksverket beslutar om sådana undantag.
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•

På godkänt träemballage, som i alla
trädelar består av godkänt virke.

•

På godkända sågade trävaror eller
andra förädlade trävaror, som är avsedda för tillverkning av träemballage.

•

I marknadsföringssyfte för godkända
företag, t.ex. i tryckta broschyrer
eller på företagets hemsida.

•

Förtryckta märken gäller oftast inte
som intygande, när kunden önskar
intyg över inköp av godkänt träemballage eller virke till träemballage. Detta beror på att en del
företag hanterar både godkända och
ickegodkända träprodukter. Det är
bäst att infoga en text i anslutning till
de olika posterna på fakturan. Har
företaget redan förtryckt ISPM 15märke någonstans på fakturor eller
följesedel, lägg då till en text på
fakturan i de fall kunden vill ha ett
intygande. Läs vidare i bilaga 2,
Försäljning av trävaror för tillverkning av träemballage.

Region Syd, Alnarp
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Box 19
230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsv. 2
Telefon: 040 - 53 66 30
Fax: 040 - 53 66 39

Region Nordost
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Importörvägen 23
120 44 Årsta
Telefon: 08 - 722 86 95
Fax: 08 - 81 30 33

Region Syd, Helsingborg
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Box 5085
250 05 Helsingborg
Besöksadress: Strandbadsvägen 13 A
Telefon: 042 - 18 99 70
Fax: 042 - 21 21 34

Region Väst
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Marieholmsgat. 64
415 02 Göteborg
Telefon: 031 - 84 06 30
Fax: 031 - 84 69 52

Centralt kontor
Jordbruksverket, Växtinspektionen, 551 82 Jönköping, Besöksadress: Vallgatan 8
Telefon: 036 - 15 50 00
Fax: 036 - 12 25 22
E-post: vaxtinspektionen@sjv.se
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