26 februari 2019

Nya krav på växtpass
Varför och när?
Den 14 december 2019 träder en ny förordning i kraft om skyddsåtgärder mot växtskadegörare.
Förordningen berör även regler kring växtpass. Syftet med förordningen är ett säkrare system mot
spridningen av växtskadegörare.
En del av förändringarna innebär att EU ställer krav på:
 nytt och enhetlig format på växtpassen
 möjligheten att spåra växter när de flyttas
 att fler yrkesmässiga aktörer ska registreras
Med de nya reglerna kommer hela EU att tillämpa ett gemensamt växtpassystem. Förordningen
ställer också krav på utfärdarens kunskap att kontrollera och identifiera reglerade växtskadegörare.
Vilka växter omfattas?
Den största nyheten är att alla växter för plantering och vissa fröer nu ska ha växtpass. Kravet
omfattar även spannmålsutsäde, utsädespotatis, krukväxter, lökar, knölar, sticklingar m.m. Det
innebär att reglerna om växtpass berör fler företag än tidigare. Kravet gäller inte företag som endast
säljer växter direkt till slutanvändare. Du som bedriver e-handel måste alltid ha växtpass på alla
växtförsändelser, även till slutanvändare.
Spårbarhet för yrkesmässiga aktörer
Du ska spara dokumentation om inköp och försäljning av växter i åtminstone tre år. Med de nya
reglerna finns också krav på att kunna spåra en växtsändning både bakåt och framåt i
försäljningskedjan. Du väljer själv vilket system du vill använda för dokumentationen.
Vad betyder dessa ändringar för mig?
Förutom att du behöver veta vilka växtprodukter som ska ha växtpass, följa spårbarhetskraven och
ha rätt format på växtpassen kommer du också behöva se till att din personal som utfärdar växtpass
har rätt kompetens.
Om du redan har tillstånd att utfärda växtpass kommer vi kontakta dig om framtida tillstånd.
Om du behöver ett nytt tillstånd att utfärda växtpass ska du söka det hos Jordbruksverket via etjänst.
Jordbruksverket kommer att informera via sin webbplats och bjuda in till utbildning.
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Utformning av växtpass
Det nya växtpasset blir en etikett som ska fästas på handelsenheten med de berörda växterna. Detta
gäller vid all förflyttning inom EU och inom Sverige.
Det finns flera modeller för växtpass, här är ett exempel:

A - Växternas botaniska namn
B - Landskod och växtpassets utfärdares registreringsnummer
C - Spårbarhetskod (t.ex. partinummer)
D - Ursprungmedlemstatens kod (EU-länder) eller ursprungstredjelandets namn

EU förordning 2016/2031 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1550777812972&from=EN
EU förordning angående växtpass 2017/2313 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN

Håll dig informerad på vår webbplats där vi kontinuerligt uppdaterar med ny information:
www.jordbruksverket.se/växtpass

Kontaktuppgifter
Vaxtinspektionen@jordbruksverket.se
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