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Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om
skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare
[9150] Innehållsförteckning
Inledande bestämmelser
Registrering
Förflyttning av växter m.m. inom Sverige
samt till och från andra EU-länder
Skyddade zoner
Import av växter m.m. från tredje land
Export av växter m.m. till tredje land
Allmänna bestämmelser
Övriga bestämmelser
Bilaga 1
- Del A Växtskadegörare vilkas införsel eller
spridning är förbjuden
- Del B Växtskadegörare vilkas införsel till eller
spridning inom skyddade zoner är förbjuden
Bilaga 2
- Del A Växtskadegörare vilkas införsel eller spridning
är förbjuden om de förekommer på växter som anges i
denna bilaga
- Del B Växtskadegörare vilkas införsel till eller
spridning inom skyddade zoner är förbjuden om de
förekommer på växter som anges i denna bilaga
Bilaga 3
- Del A Växter och odlingssubstrat vilkas import
är förbjuden om de härstammar från länder eller områden
som anges i denna bilaga
- Del B Växter vilkas införsel till skyddade zoner
är förbjuden om de härstammar från länder eller områden
som anges i denna bilaga
Bilaga 4
- Del A Särskilda villkor för införsel eller förflyttning
av växter och odlingssubstrat
- Del B Särskilda villkor vid införsel till eller
förflyttning inom skyddade zoner av växter och
odlingssubstrat
Bilaga 5
- Del A Växter m.m. med ursprung i EU, som ska
åtföljas av växtpass vid förflyttning inom unionen
- Del B Växter m.m. med ursprung utanför EU,
som ska åtföljas av sundhetsintyg vid import
Bilaga 6
Skyddade zoner i EU beträffande växtskadegörare
Bilaga 7
Växtpass

1-2 §§
3-4 §§
5-7 §§
8§
9-15 §§
15 a
17 §
17 a-18 §§

[9170]

[9170]

[9171]
[9172]
[9172 A]
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Bilaga 8
Sundhetscertifikat
Bilaga 9 Bilagan har upphört att gälla enligt SJVFS 2014:1
Bilaga 10 Bilagan har upphört att gälla enligt SJVFS 2015:19

[9172 B]

Inledande bestämmelser
1§
[9151] 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 import
från och export till länder som inte är medlemmar i EU. SJVFS 2005:3.
1a§
[9151] De växtskadegörare som förtecknas i följande bilagor och delar av bilagor är
sådana allvarliga växtskadegörare som avses i 3 § första stycket växtskyddslagen
(1972:318):
1. bilaga 1, del A,
2. bilaga 1, del B punkt a 1, a 3 och b 2,
3. bilaga 2, del A om växtskadegöraren har angripit de växter som anges i bilagan,
och
4. bilaga 2, del B punkt c 0.1 om växtskadegöraren har angripit de växter som anges
i bilagan.
Vid förekomst av de växtskadegörarna kan Jordbruksverket besluta om åtgärder
under de förutsättningar som anges i 5 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Växtskadegörarna som anges i första stycket omfattas av anmälningsskyldigheten
i 4 § växtskyddslagen (1972:318). SJVFS 2016:35.
2§
[9152] Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter
samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318) ([9101] o.f.).
Följande landsbeteckningar används i dessa föreskrifter: AT, Österrike; BE,
Belgien; BG, Bulgarien; CY, Cypern; CZ, Tjeckien; DE, Tyskland; DK, Danmark;
EE, Estland; EL, Grekland; ES, Spanien; FI, Finland; FR, Frankrike; HR, Kroatien;
HU, Ungern; IE, Irland; IT, Italien; LT, Litauen; LU, Luxemburg; LV, Lettland; MT,
Malta; NL, Nederländerna; PL, Polen; PT, Portugal; RO, Rumänien; SE, Sverige; SI,
Slovenien; SK, Slovakien och UK, Förenade kungariket.
I övrigt förstås i dessa föreskrifter med
Europa: Geografiska Europa inbegripet Spetsbergen, Jan Mayen, Island,
Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Ryssland väster om 60° ö.l., förutom Kazakstan,
Azerbajdzjan, Georgien, Turkiet samt Cypern,
fröer: fröer i botanisk bemärkelse, och som används till utsäde,
fuktkvot: kvoten mellan vattnets vikt och torrvikten, uttryckt i procent,
levande växtdelar:
a. frukt, i botanisk betydelse, utom djupfryst,
b. grönsaker, utom djupfrysta,
c. knölar, stamknölar, lökar, rhizomer (jordstammar),
d. snittblommor,
e. grenar med bladverk,
f. avskurna träd med bladverk,
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g. blad, bladverk,
h. vävnadskulturer av växter,
i. levande pollen,
j. okuleringsris, sticklingar, ympris,
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,
odlingssubstrat: jord, kompost, gödsel eller annat material som används för
växternas tillväxt och förökning,
officiellt uttalande: intyg utfärdat av växtskyddsmyndighet,
ordinarie inspektionsort: här avses orterna Malmö, Helsingborg, Göteborg,
Landvetter, Stockholm och Arlanda,
parti: ett antal enheter av en och samma vara; ett parti karakteriseras av likformig
sammansättning och gemensamt ursprung samt att det utgör en del av en sändning,
plantering: placering av växter på ett sådant sätt som säkrar deras senare tillväxt
och förökning,
potatisparti: potatisknölar, som har ursprung i ett eller flera avgränsade odlingsfält
eller produktionsplatser inom en brukningsenhet och som är baserade på ett utsäde
eller annat förökningsmaterial med enhetlig bakgrund,
skyddad zon: ett område inom EU som av Europeiska unionen (EU) i
kommissionens förordning (EG) nr 690/20083 har erkänts antingen vara fritt från en
viss växtskadegörare eller att skadegöraren är under effektiv bekämpning,
sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av
Jordbruksverket,
sändning: en mängd varor som omfattas av ett enda sådant dokument som krävs
för tullformaliteter eller andra formaliteter, såsom ett enda sundhetscertifikat eller ett
enda alternativt dokument eller märke. En sändning kan bestå av ett eller flera partier,
tredje land: land eller område som inte omfattas av EU:s tullområde,
trä (virke):
a. om inte annat uttryckligen anges, trä som helt eller delvis har kvar sin naturliga
rundade yta, med eller utan bark, eller förekommer i form av flis, spån, sågspån eller
annat träavfall, och
b. trä som förekommer i form av garneringsträ, avståndsklossar, pallar eller som
används som emballage vid transport av olika varor i de fall då träet kan medföra
risker ur växtskyddssynpunkt,
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,
växter avsedda för plantering:
a. planterade växter som ska förbli planterade eller som ska omplanteras, eller
b. växter som inte är planterade men är avsedda för plantering, och
växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav, vid
förflyttning av växter inom EU, är uppfyllda. SJVFS 2014:29.
2a§
Paragrafen har upphört att gälla enligt SJVFS 2016:35.
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Registrering
3§
[9153] Den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller importerar växter,
odlingssubstrat eller andra varor som omfattas av bilaga 5 [9171] ska vara registrerad
hos Statens jordbruksverk och tilldelas ett officiellt registreringsnummer. Företagets
organisationsnummer ersätter det officiella registreringsnumret för den som
yrkesmässigt importerar växter, odlingssubstrat eller andra varor som omfattas av
bilaga 5.
Företaget ska vid anmälan om registrering skriftligen förbinda sig att uppfylla
följande villkor:
1. Företaget ska ha en aktuell förteckning över var växter m.m. förvaras.
2. Företaget ska ha bokföring över växter m.m. Det relevanta underlaget för
bokföringen ska bevaras i minst ett år.
3. Företaget ska utse en person med yrkeserfarenhet av växter och sundhet av
växter som kontaktperson med Jordbruksverket.
4. Företaget ska tillhandahålla Jordbruksverket eller av Jordbruksverket
bemyndigad person den hjälp som behövs för att kontrollera och ta prover på växter
m.m.
5. Företaget ska 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 ska i övrigt samarbeta med Jordbruksverket. SJVFS 2014:1.
3a§
[9153 A] Den som odlar 0,5 ha potatis eller mer, packar, lagrar eller importerar potatis
och vars verksamhet inte omfattas av bilaga 5 [9171] ska vara registrerad hos
Jordbruksverket och tilldelas ett officiellt registreringsnummer. Därutöver ska den
som odlar mindre än 0,5 ha potatis avsedd för försäljning vara registrerad, dock inte
om hela odlingen avsätts genom 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 potatispartier eller vid märkning
av förpackad potatis med annat officiellt registreringsnummer än odlarens officiella
registreringsnummer, ska sådan dokumentation sparas som gör det möjligt att
identifiera varifrån potatisen levererats. Vid kontroll ska denna dokumentation kunna
uppvisas. Dokumentation ska sparas i minst ett år efter det att sammanslagningen eller
förpackningen skett.
2. Potatis med ursprung utanför EU ska 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
första stycket eller 3 § ska 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 2005:3.
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3b§
[9153 B] Anmälan om registrering m.m. enligt 3 och 3 a §§ ska ske hos Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping på av Jordbruksverket fastställd blankett.
Registreringen gäller tills vidare och kan återkallas. SJVFS 2004:34.
4§
[9154] Registrerat företag ska omgående anmäla till Jordbruksverket om
verksamheten upphör eller om verksamheten byter ägare eller om villkoren för
registrering i övrigt ändras. SJVFS 2004:34.
Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder
Förbud
5§
[9155] Det är förbjudet att
1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A, samt
2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del A om de är angripna av växtskadegörare
som anges i bilagan.
Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att
1. sprida växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B, inom eller till skyddade
zoner,
2. förflytta växter som anges i bilaga 2, del B, inom eller till skyddade zoner, om
de är angripna av växtskadegörare som anges i bilagan, samt
3. förflytta växter som anges i bilaga 3, del B, till skyddade zoner, om de
härstammar från länder eller områden som anges i bilagan. SJVFS 2005:3.
Särskilda villkor
6§
[9156] Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 2 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 ska 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 förflyttas inom eller till skyddade zoner endast på särskilda
villkor som anges i bilagan. SJVFS 2005:3.
Växtpass
7§
[9157] Växter som anges i bilaga 5, del A, avsnitt I 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 förflyttas inom eller till skyddade zoner endast om växterna är försedda
med växtpass för dessa zoner.
Växter som importeras från tredje land och som enligt bilaga 5, del A ska vara
försedda med växtpass, ska förses med växtpass vid Jordbruksverkets importkontroll.
Växtpass utfärdas av Jordbruksverket eller efter ansökan av ett av Jordbruksverket
godkänt företag enligt följande:
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1. Utformningen av företagets växtpass ska vara godkänd av Jordbruksverket.
2. Varje parti ska förses med växtpass. Om ett parti delas upp ska varje delparti
förses med ett nytt växtpass. Om flera partier blandas, ska 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 ska fyllas i tydligt eller skrivas på maskin.
6. Växtpasset ska sättas fast på växterna, emballaget eller transportmedlet.
7. Den köpare som utgör sista yrkesmässiga led i handeln med växter,
växtprodukter eller andra föremål, som är försedda med växtpass, ska behålla de
tillhörande växtpassen i minst ett år och hänvisa till dem i sin bokföring.
Utformning m.m. av växtpass anges i bilaga 7 [9172 A]. SJVFS 2006:23.
7a§
[9157 A] Växter, växtprodukter och annat gods enligt bilaga 5, del A, avsnitt II får
transporteras genom en skyddad zon utan växtpass för denna zon, om följande villkor
är uppfyllda:
1. Sändningens ursprung och destination ska vara utanför den skyddade zonen.
Detta ska framgå av åtföljande handelsdokument, såsom faktura eller följesedel.
2. Förpackningar och fordon ska vara rena och fria från växtskadegörare som är
relevanta för den skyddade zonen, och i övrigt lämpliga för att förhindra spridning av
dessa växtskadegörare.
3. Sändningens innehåll får inte ändras under transporten genom den skyddade
zonen. SJVFS 2006:23.
Skyddade zoner
8§
[9158] De skyddade zoner för vissa växtskadegörare som nämns i dessa föreskrifter
anges i bilaga 6 [9172]. SJVFS 2017:31.
Import av växter m.m. från tredje land
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

Importförbud
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

9§
[9159] Det är förbjudet att till landet förflytta
1. växtskadegörare som anges i bilaga 1, del A,
2. växter som anges i bilaga 2, del A om de är angripna av växtskadegörare som
anges i den bilagan, samt
3. växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 3, del A om varorna härstammar
från länder eller områden som anges i den bilagan.
Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att till Sveriges skyddade zoner
förflytta växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B punkterna a 1, a 3 och b 2 och
växter som anges i bilaga 2, del B punkt c 0.1 om de är angripna av växtskadegörare
som anges i den bilagan. SJVFS 2016:35.
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Särskilda importvillkor
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

10 §
[9160] Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 1 får importeras
endast på särskilda villkor som anges i den bilagan.
Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlingssubstrat som
anges i bilaga 4, del B punkterna 6.3, 19.1, 24.1, 24.2 och 24.3 importeras endast på
särskilda villkor som anges i den bilagan.
Om det finns särskilda skäl, ska växter odlas i karantän under tid som bestäms av
Jordbruksverket. SJVFS 2016:35.
Importtillstånd
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

11 §
[9161] 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 importeras till landet utan Jordbruksverkets tillstånd. SJVFS
2005:3.
[9161:1] Enligt Föe-meddelande nr 149, 2003-10-17, ges följande information om dispens från
kravet på införseltillstånd för vissa organismer: I skrivelse av den 11 september 2003
meddelade Statens jordbruksverk dispens från kravet på införseltillstånd enligt 11 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare (Import- och exportföreskrifter [9150] o.f.) för dels tryffel och annan
matsvamp, dels mossa, lummer och mistel, dock inte icke-europeiska arter av dvärgmistel
(släktet Arceuthobium). Dispensen gäller tills vidare. I anslutning härtill bör noteras att
dispensen inte omfattar svamp i allmänhet utan endast gruppen matsvamp.

Växtskyddskontroll vid import
Anm. Rubriken är införd enligt SJVFS 2005:3.

11 a §
[9161 A] Sändningar med varor som anges i 12 § första stycket och som ska
importeras ska genomgå importkontroll. Sådana sändningar ska förhandsanmälas
skriftligen till Jordbruksverket. Importören ansvarar för att anmälan görs. Anmälan
kan även göras av importörens ombud.
Ska importen ske på en ordinarie inspektionsort ska anmälan ha kommit in senast
- kl. 10.00 vardagen före planerad import om Jordbruksverkets blankett E11.12
används,
- kl. 13.00 vardagen före planerad import om Jordbruksverkets e-tjänst Anmäla
import används.
Ska importen ske på annan ort ska anmälan ha kommit in senast fem vardagar före
planerad import. Växtskyddskontrollen görs senast den tredje vardagen från det att
sändningen finns tillgänglig för kontroll. Kontroll utförs endast i undantagsfall på
lördagar, söndagar och helgdagar och under förutsättning att Jordbruksverket
skriftligen har godkänt detta.
Importkontroll kan även omfatta andra växter, växtprodukter och föremål än de
som anges i första stycket, såsom träemballage och stödjevirke som används vid
transport av alla slags varor.
Bestämmelser om importkontroll av sändningar på andra orter än Jordbruksverkets
ordinarie inspektionsorter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22)
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om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av
sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter.
SJVFS 2017:31.
Till 4 st
Anm. Se [9141] o.f.

11 b §
Paragrafen har upphört att gälla enligt SJVFS 2015:19.

Uppvisande av sundhetsintyg
12 §
[9162] Följande varor får importeras till landet endast mot uppvisande av
sundhetsintyg:
1. Varor som anges i bilaga 5 [9171], del B, avsnitt I.
2. Varor som anges i bilaga 5, del B, avsnitt II och som är potentiella bärare av
växtskadegörare relevanta för Sveriges skyddade zoner*.
Sundhetsintyg i original ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning senast
vid sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska utföras.
SJVFS 2016:35.
* Det vill säga fröer och trä av Castanea Mill., kastanj enligt punkterna 5 och 7 i bilaga 5, del B, avsnitt II.

13 §
[9163] Sundhetsintyg i form av sundhetscertifikat ska vara utställda till
”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater”. De ska omfatta
alla de uppgifter som anges i bilaga 8 [9172 B]. De ska vara utställda högst 14 dagar
innan sändningen lämnar det land där intyget utfärdats, och vara avfattade på något
av Europeiska unionens officiella språk eller norska. Intygen ska vara ifyllda med
tydliga bokstäver eller maskinskrift. Jordbruksverket godtar ändringar i intygen under
förutsättning att ändringarna är stämplade, daterade och signerade av
växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.
I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 är tillämpliga för sändningen ska det villkor
som följts anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration genom hänvisning till den
relevanta punkten i bilagan.
I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 är tillämpliga för sändningen ska
sundhetscertifikatet i första hand utfärdas i ursprungslandet. I de fall som de relevanta
särskilda villkoren i bilaga 4 kan uppfyllas på andra platser än i ursprungslandet, eller
då inga särskilda krav ställs i bilaga 4, kan sundhetscertifikatet istället utfärdas i
avsändarlandet. SJVFS 2016:35.
Uppgifter i tulldeklarationen
Anm. Rubriken är införd enligt SJVFS 2005:3.

13 a §
[9163 A] För sändningar som innehåller varor som anges i 12 § första stycket ska
importören lämna följande uppgifter i tulldeklarationen eller motsvarande:
1. slag av växter, växtprodukter eller andra föremål, enligt koderna i Europeiska
unionens integrerade tulltaxa (Taric),
2. meddelande att sändningen ska genomgå växtskyddskontroll och
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3. referensnummer på de växtskyddsdokument som krävs.
Uppgifterna kan även lämnas av importörens ombud. SJVFS 2016:35.
Sampackning
14 §
[9164] Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller ska de
mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det finns risk för
spridning av växtskadegörare. SJVFS 2004:34.
Meddelande till Jordbruksverket
15 §
[9165] Meddelande ska lämnas till Jordbruksverket om sändningar av varor för vilka
införselbegränsningar gäller och som planeras ankomma till det svenska tullområdet,
men som inte anmäls för importkontroll enligt 11 a §. För sändningar som transiteras
ska meddelande lämnas såväl vid transitering till plats i Sverige som vid transitering
genom Sverige till annat land. Meddelandet ska lämnas av innehavare av tillfälligt
lager, tullager eller frizon, eller av den som äger eller på annan grund förfogar över
varorna. Meddelandet ska lämnas senast klockan 10.00 vardagen innan planerad
ankomst till det svenska tullområdet. SJVFS 2005:24.
Export av växter m.m. till tredje land
Anm. Rubriken är införd enligt SJVFS 2005:3.

15 a §
[9165 A] Växtskyddskontroll vid export av växter, växtprodukter och andra föremål
som kräver sundhetscertifikat i mottagarlandet handhas av Jordbruksverket.
Kontrollen ska ske på någon av Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter. Efter
överenskommelse med Jordbruksverket kan exportkontroll även utföras på annan ort.
Ansökan om sundhetscertifikat ska ha kommit in senast klockan 10.00 vardagen
innan planerad export om kontrollen ska ske på en ordinarie inspektionsort. Om
kontrollen ska ske på en annan ort ska ansökan ha kommit in senast fem arbetsdagar
innan planerad export. För att ansöka om sundhetscertifikat ska Jordbruksverkets etjänst Sundhetscertifikat eller Jordbruksverkets blankett E11.32 användas. SJVFS
2014:1.
Allmänna bestämmelser
16 §
Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt SJVFS 2005:3.

17 §
[9167] Varuhavaren ska ge Jordbruksverket den hjälp som verket behöver för att
genomföra växtskyddskontrollen vid införsel och utförsel. SJVFS 2004:34.
17 a §
[9167 A] Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. SJVFS 1997:17.
17 b §
[9167 B] Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul potatiscystnematod,
undantas från kravet på anmälan enligt 4 § växtskyddslagen. SJVFS 2016:35.
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Övriga bestämmelser
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande placering enligt SJVFS 2016:35.

17 c §
[9167 C] Bestämmelser om införsel för vetenskapligt ändamål, försöksverksamhet
och arbete med sorturval finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13)
om införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter
m.m. för vetenskapligt ändamål ([9191] o.f.). SJVFS 2016:35.
17 d §
[9167 D] Bestämmelser om växtskyddsavgift och andra avgifter vid in- och utförsel
av växter m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om
växtskyddsavgifter ([9181] o.f.). SJVFS 2016:35.
17 e §
[9167 E] Bestämmelser om vissa växtskadegörare som omfattas av Europeiska
kommissionens genomförandebeslut finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens
genomförandebeslut. SJVFS 2016:35.
18 §
[9168] 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., ([8121] o.f.),
artskyddsförordningen (2007:845) ([7211] o.f.), förordningen (1977:945) om
trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet, skogsvårdsförordningen
(1993:1096) ([9411] o.f.), utsädesförordningen (2000:1330) och förordningen
(2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter. SJVFS 2014:29.
[9169] Denna författning träder i kraft den 3 juli 1995, då Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:245) om införsel och utförsel av växter m.m. ska upphöra
att gälla.
Bilaga 1
Del A. Växtskadegörare vilkas införsel eller spridning är förbjuden
Avsnitt I. Växtskadegörare som inte förekommer i EU
– — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Bilaga 3
[9170] Del A. Växter och odlingssubstrat vilkas import är förbjuden om de
härstammar från länder eller områden som anges i denna bilaga
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

Växt m.m.

Land/område

1. Levande växter av Abies Mill.,
ädelgran, Cedrus Trew, ceder,
Chamaecyparis Spach, cypress,
Juniperus L., en, Larix Mill., lärk,
Picea A. Dietr., gran, Pinus L., tall,
Pseudotsuga Carr., douglasgran, och
Tsuga Carr., hemlock, andra än
frukter och fröer

Icke-europeiska länder

2. Levande växter av Castanea Mill.,
kastanj, och Quercus L., ek, med blad,
andra än frukter och fröer

Icke-europeiska länder

3. Levande växter av Populus L., asp
m.fl., med blad, andra än frukter och
fröer

Nordamerikanska länder

4. Punkten har upphört att gälla enligt SJVFS 2005:3.

5. Lös bark av Castanea Mill., kastanj

Tredjeländer

6. Lös bark av Quercus L., ek, annan
än av Quercus suber L., korkek

Nordamerikanska länder

7. Lös bark av Acer saccharum
Marsh., sockerlönn

Nordamerikanska länder

8. Lös bark av Populus L., asp m.fl.

Länder på den amerikanska kontinenten

9. Växter av Chaenomeles Lindl.,
rosenkvitten, Cydonia Mill., kvitten,
Crataegus L., hagtorn, Malus Mill.,
apel, Prunus L., plommon m.fl.,
Pyrus L., päron, och Rosa L., ros,
avsedda för plantering, andra än
levande växter i vila utan blad,
blommor och frukter

Icke-europeiska länder

9.1 Växter av Photinia Lindl.,
glansmispel, avsedda för plantering,
andra än levande växter i vila utan
blad, blommor och frukter

Demokratiska folkrepubliken Korea,
Japan, Kina, Sydkorea och USA

10. Knölar av Solanum tuberosum L.,
utsädespotatis

Tredjeländer, andra än Schweiz
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11. Växter av stolon- eller
knölformande arter av Solanum L.,
potatisarter, eller deras hybrider,
avsedda för plantering, andra än
knölar av Solanum tuberosum L.,
potatis, enligt bilaga 3 del A punkt 10

Tredjeländer

12. Knölar av Solanum L.,
potatisarter, och deras hybrider, andra
än knölar enligt bilaga 3 del A
punkterna 10 och 11

Utan att det påverkar de villkor som
anges i bilaga 4 del A avsnitt I,
tredjeländer, andra än Algeriet, Egypten
(godkända områden)1, Israel, Libyen,
Marocko, Schweiz, Syrien, Tunisien och
Turkiet, och europeiska tredjeländer, som
antingen är erkända att vara fria från
Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., ljus ringröta, i enlighet med
förfarande fastställt artikel 18 direktiv
2000/29/EG, eller
tillämpar bestämmelser vilka är erkända
som likvärdiga med gemenskapens
bestämmelser om bekämpning av
Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al., ljus ringröta, i enlighet med
förfarande fastställt i artikel 18 direktiv
2000/29/EG.

1

I enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2011/787/EU, av den 29 november 2011, om tillstånd
för medlemsstaterna att tillfälligt vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. från (EUT nr L 319, 2.12.2011, s. 112, Celex 32011D0787).

13. Växter av Solanaceae,
potatisväxter, avsedda för plantering,
andra än fröer och vad som avses i
bilaga 3 del A punkterna 10, 11 och
12

Tredjeländer, andra än europeiska länder
och medelhavsländer.

14. Jord eller odlingssubstrat för sig
som helt eller delvis består av jord
eller fasta organiska ämnen såsom
växtdelar, humus inbegripet torv eller
bark, annat än ren torv

Moldavien, Ryssland, Turkiet, Ukraina,
Vitryssland och tredjeländer inte
tillhöriga Europas kontinent, andra än
följande: Egypten, Israel, Libyen,
Marocko och Tunisien.

15. Levande växter av Vitis L.,
vinranka, andra än frukter

Tredjeländer, andra än Schweiz

16. Levande växter av Citrus L.,
citrus, Fortunella Swingle,
dvärgapelsin, Poncirus Raf.,

Tredjeländer
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citrontörne, och deras hybrider, andra
än frukter och fröer

17. Levande växter av Phoenix L.,
dadelpalm, andra än frukter och fröer

Algeriet, Marocko

18. Växter av Cydonia Mill., kvitten,
Malus Mill., apel, Prunus L.,
plommon m.fl., Pyrus L., päron, och
deras hybrider, samt Fragaria L.,
jordgubbe m.fl., avsedda för
plantering, andra än fröer

Utan att det påverkar det förbud som
anges i bilaga 3 del A punkt 9, ickeeuropeiska länder, andra än
medelhavsländer, Australien, Canada,
Nya Zeeland och kontinentala delstater
av USA.

19. Växter av familjen Poaceae, gräs,
andra än fleråriga prydnadsgräs av
underfamiljerna Bambusoideae,
Panicoideae och släkten Buchlöe
Engelm., Bouteloua Lag.,
Calamagrostis Adans., rör,
Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br.,
gröe m.fl., Hakonechloa Mak. ex
Honda, Hystrix Moench., Molinia
Schrank., tåtel, Phalaris L., flen,
Shibataea Makino ex Nakai, Spartina
Schreb., Stipa L., fjädergräs, och
Uniola L., avsedda för plantering,
andra än fröer

Tredjeländer andra än europeiska länder
och medelhavsländer.

SJVFS 2005:3.
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Del B. Växter vilkas införsel till skyddade zoner är förbjuden om de
härstammar från länder eller områden som anges i denna bilaga
Växt m.m.

Skyddad zon som
omfattas av
förbudet

1. Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A
Se bilaga 6 b.2
punkterna 9, 9.1 och 18:
levande växter och levande pollen för pollinering av
Amelanchier Med., häggmispel, Chaenomeles Lindl.,
rosenkvitten, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten,
Eriobotrya Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel, Mespilus
L., mispel, Pyracantha Roem., eldtorn, Pyrus L., päron, och
Sorbus L., rönn och oxel, utom frukter och fröer, som
härstammar från tredje länder utom Schweiz och utom sådana
tredje länder som erkänts vara fria från Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. enligt förfarandet i artikel 18.2 i direktiv
2000/29/EG eller sådana tredje länder vari skadegörarfria
områden fastställts för Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
enligt relevanta internationella normer för fytosanitära
åtgärder och erkänts som sådana enligt förfarandet i artikel
18.2 i direktiv 2000/29/EG.
2. Utan att det påverkar de förbud som anges i bilaga 3 del A
punkterna 9, 9.1 och 18:
levande växter och levande pollen för pollinering av
Cotoneaster Ehrh., oxbär, och Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, lagermispel, utom frukter och fröer, som härstammar
från tredje länder utom sådana tredje länder som erkänts vara
fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt
förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 2000/29/EG, eller sådana
tredje länder vari skadegörarfria områden fastställts för
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt relevanta
internationella normer för fytosanitära åtgärder och erkänts
som sådana enligt förfarandet i artikel 18.2 i direktiv
2000/29/EG.

Se bilaga 6 b. 2

SJVFS 2017:31
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Bilaga 4
Del A. Särskilda villkor för införsel eller förflyttning av växter och
odlingssubstrat
Avsnitt I. Växter och odlingssubstrat med ursprung utanför EU

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bilaga 5
[9171]
DEL A. Växter m.m. med ursprung i EU, som ska åtföljas av växtpass vid
förflyttning inom unionen
Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare relevanta för hela
unionen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DEL B. Växter m.m. med ursprung utanför EU, som ska åtföljas av
sundhetsintyg vid import
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:3.

Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare relevanta
för hela unionen
1a. Växter avsedda för plantering, andra än fröer. (SJVFS 2009:72).
1b. Fröer av Brassicaceae, korsblommiga, Poaceae, gräs, Trifolium L., klöver, med
ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay
1c. Fröer av Citrus L., citrus, Fortunella Swingle, dvärgapelsin, Poncirus Raf.,
citrontörne, och deras hybrider, Capsicum L., paprika m.fl., Helianthus annuus L.,
solros, Solanum lycopersicum L., tomat, Medicago sativa L., blålusern, Prunus L.,
plommon m.fl., Rubus L., hallon m.fl., Oryza L., ris, Zea mays L., majs, Allium
ascalonicum L., schalottenlök, Allium cepa L., matlök, Allium porrum L., purjolök,
Allium schoenoprasum L., gräslök, Phaseolus L., böna. SJVFS 2017:31.
1d. Fröer av Triticum L., vete, Secale L., råg, och X Triticosecale, rågvete, med
ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och
USA. SJVFS 2004:34.
2. Växtdelar, andra än frukter och fröer, av
- Castanea Mill., kastanj, Dendranthema (DC) Des. Moul., krysantemum m.fl.,
Dianthus L., nejlika, Gypsophila L., slöjblomma, Pelargonium l'Herit. ex Ait,
pelargon m.fl., Phoenix L., dadelpalm, Populus L., asp m.fl., Quercus L., ek,
Solidago L., gullris, och snittblommor av familjen Orchidaceae, orkidéer,
- Pinopsida, barrväxter,
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, med ursprung i USA och Kanada,
- Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i utomeuropeiska länder,
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- snittblommor av Aster L., aster, Eryngium L., martorn, Hypericum L., johannesört
m.fl., Lisianthus L., prärieklocka, Rosa L., ros, och Trachelium L., halsört, med
ursprung i utomeuropeiska länder,
- bladgrönsaker av Apium graveolens L., selleri, Ocimum L., basilika, Limnophila L.
och Eryngium L., martorn (SJVFS 2014:29).
- blad av Manihot esculenta Crantz, maniok (SJVFS 2014:29).
- avskurna grenar av Betula L., björk, med eller utan bladverk (SJVFS 2014:29).
- avskurna grenar av Fraxinus L., ask, Juglans ailantifolia Carr., japansk valnöt,
Juglans mandshurica Maxim., manchurisk valnöt, Ulmus davidiana Planch och
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., japansk vingnöt, med eller utan bladverk,
med ursprung i USA, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Ryssland,
Sydkorea och Taiwan (SJVFS 2014:29).
- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle,
Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. och Zanthoxylum L. (SJVFS
2017:31).
2.1 Växtdelar, andra än frukter men inbegripet fröer, av Aegle Corrêa, Aeglopsis
Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus
Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L.,
Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia Lour. och Vepris Comm. (SJVFS 2014:29).
3. Frukter av
- Citrus L., citrus, Fortunella Swingle, dvärgapelsin, Poncirus Raf., citrontörne, och
deras hybrider, Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. och deras
hybrider Momordica L., balsamgurka m.fl., Solanum lycopersicum L., tomat och
Solanum melongena L., aubergine. (SJVFS 2017:31).
- Annona L., cherimoya m fl, Cydonia Mill., kvitten, Diospyros L., persimon, Malus
Mill., apel, Mangifera L., mango, Passiflora L., passionsfrukt, Prunus L., plommon
m.fl., Psidium L., guava, Pyrus L., päron, Ribes L., vinbär m.fl., Syzygium Gaernt.,
kryddnejlika m.fl., Vaccinium L., lingon m.fl., med ursprung i icke-europeiska
länder (SJVFS 2014:1).
- Capsicum L., paprika m.fl. (SJVFS 2014:29).
- Punica granatum L., granatäpple, med ursprung i länder på den afrikanska
kontinenten, Kap Verde, Sankt Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius och Israel.
(SJVFS 2017:31).
4. Knölar av Solanum tuberosum L., potatis
5. Lös bark av
-Pinopsida, barrväxter, med ursprung i icke-europeiska länder
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, Populus L., asp m.fl., Quercus L., ek, utom
Quercus suber L., korkek (SJVFS 2005:3).
- Fraxinus L., ask, Juglans ailantifolia Carr., japansk valnöt, Juglans mandshurica
Maxim., manchurisk valnöt, Ulmus davidiana Planch., och Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., japansk vingnöt med ursprung i USA, Japan, Kanada, Kina,
Mongoliet, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea och Taiwan (SJVFS 2014:29),
- Betula L., björk, med ursprung i USA och Kanada. (SJVFS 2014:29).
6. Trä enligt definitionen i 2 §, om följande krav uppfylls:
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a) Träet har helt eller delvis erhållits från en av nedanstående ordningar, släkten eller
arter, undantaget träemballage enligt bilaga 4 del A avsnitt I punkt 2:
- Quercus L., ek, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung
i USA, med undantag av trä som motsvarar beskrivningen enligt b under KNnummer 4416 00 00 och för vilket det finns dokumentation som styrker att träet har
genomgått en värmebehandling, t ex under tillverkningsprocessen, för att uppnå en
temperatur av lägst 176°C under minst 20 minuter,
- Platanus L., platan, även trä som inte har behållit sin naturliga rundade yta, med
ursprung i Armenien, USA eller Schweiz (SJVFS 2014:29),
- Populus L., asp m.fl., även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med
ursprung i länder på den amerikanska kontinenten,
- Acer saccharum Marsh., sockerlönn, även trä som inte har kvar sin naturliga
rundade yta, med ursprung i USA och Kanada,
- Barrväxter (Pinopsida), även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med
ursprung i icke-europeiska länder, Kazakstan, Ryssland och Turkiet,
- Fraxinus L., ask, Juglans ailantifolia Carr., japansk valnöt, Juglans mandshurica
Maxim., manchurisk valnöt, Ulmus davidiana Planch., och Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., japansk vingnöt, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga
rundade yta, med ursprung i USA, Japan, Kanada, Kina, Mongoliet, Nordkorea,
Ryssland, Sydkorea och Taiwan (SJVFS 2014:29),
- Betula L., björk, inbegripet trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med
ursprung i USA och Kanada (SJVFS 2014:29).
- Amelanchier Medik., häggmispel, Aronia Medik., aronia, Cotoneaster Medik.,
oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten, Malus Mill., apel, Prunus L.,
plommon m.fl., Pyracantha M. Roem., eldtorn, Pyrus L., päron och Sorbus L., rönn
och oxel, inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, utom sågspån
och hyvelspån, med ursprung i Kanada eller USA (SJVFS 2017:31).
och
b) motsvarar en av följande beskrivningar enligt del 2 av bilaga I till rådets
förordning (EEG) nr 2658/87:
Varukod

Beskrivning

4401 11 00

Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen e.d.
Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen e.d.

4401 12 00

4401 21 00

Barrträ i form av flis eller spån

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

4401 40 10

Sågspån, ej agglomererat

4401 40 90

Träavfall (utom sågspån), ej agglomererat

ex 4403 11 00

Obearbetat barrträ, behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor
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ur 4401 30 80

Träavfall, utom sågspån, inte agglomererat till vedträn,
briketter, pelletar eller liknande former (SJVFS
2009:72).

ex 4403 12 00

Obearbetat lövträ, behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor

ex 4403 21

Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 22 00

Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de
med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 23

Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, med en största diameter på minst
15 cm

ex 4403 24 00

Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, andra än de med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 25

Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran
(Abies spp.) eller gran (Picea spp.), ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 26 00

Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran
(Abies spp.) eller gran (Picea spp.) ej barkat eller befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de
med en största diameter på minst 15 cm

4403 91 00

Obearbetat trä av ek (Quercus spp.), även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
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eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel
4403 95

Obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm

4403 96 00

Obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de
med en största diameter på minst 15 cm

4403 97 00

Obearbetat trä av poppel och ask (Populus spp.), även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt
sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat med
målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex 4403 99 00

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus
spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), poppel och
asp (Populus spp.) eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel

ex 4404

Kluvna störar: pålar och störar av trä, tillspetsade men
inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

ex 4407

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 91

Trä av ek (Quercus spp.), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

ex 4407 93

Trä av Acer saccharum Marsh, sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

4407 94

Trä av körsbärsträ (Prunus spp.), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

4407 95

Trä av ask (Fraxinus spp.), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
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även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm
4407 96

Trä av björk (Betula spp.), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

4407 97

Trä av poppel och asp (Populus spp.), sågat eller kluvet
i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

ex 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok
(Fagus spp.), lönn (Acer spp.), körsbärsträ (Prunus
spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller
poppel och asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

4408 10

Skivor av barrträ för fanering (inbegripet sådana som
erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för
plywood eller för liknande laminerat virke och annat
virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat
till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller
längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten
samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet
tunnstav

9406 10 00

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä.
(SJVFS 2017:31).

7a. Jord och odlingssubstrat i sig, som helt eller delvis består av jord eller fasta
organiska ämnen som växtdelar, humus, inbegripet torv eller bark, annat än som helt
består av torv. (SJVFS 2009:72).
7b. Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som
helt eller delvis består av material som anges i 7 a eller delvis består av något fast
oorganiskt ämne, och som är avsett att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i
- Turkiet,
- Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland,
- utomeuropeiska länder andra än Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko,
Tunisien. (SJVFS 2004:34).
8. Spannmål av Triticum L., vete, Secale L., råg, och X Triticosecale, rågvete, med
ursprung i Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och
USA. (SJVFS 2004:34).
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Avsnitt II. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare
relevanta för vissa skyddade zoner
Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt I.
1. Växter av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl. avsedda för industriell bearbetning.
(SJVFS 2009:72).
2. Jord och annat osteriliserat avfall från Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl. (SJVFS
2003:25).
3. Levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., häggmispel, Chaenomeles
Lindl., rosenkvitten, Cotoneaster Ehrh., oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill.,
kvitten, Eriobotrya Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel, Mespilus L., mispel,
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, lagermispel, Pyracantha Roem., eldtorn, Pyrus
L., päron, och Sorbus L., rönn och oxel. (SJVFS 2004:34).
4. Växtdelar av Amelanchier Med., häggmispel, Chaenomeles Lindl., rosenkvitten,
Cotoneaster Ehrh., oxbär, Crataegus L., hagtorn, Cydonia Mill., kvitten, Eriobotrya
Lindl., japansk mispel, Malus Mill., apel, Mespilus L., mispel, Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, lagermispel, Pyracantha Roem., eldtorn, Pyrus L., päron, och Sorbus
L., rönn och oxel, utom frukter och fröer. (SJVFS 2009:72).
5. Fröer av Beta vulgaris L., sockerbeta m.fl., Castanea Mill., kastanj, Dolichos Jacq.,
Mangifera L., mango, Phaseolus vulgaris L., böna. (SJVFS 2014:29).
6. Fröer och frukter (bollar) av Gossypium L., bomull, och orensad bomull. (SJVFS
2007:69).
6a. Frukter av Vitis L., vinranka. (SJVFS 2009:72).
7. Trä enligt definitionen i 2 §, om det
a) helt eller delvis har erhållits från barrväxter (Pinopsida), med undantag av barkfritt
trä med ursprung i tredje länder i Europa, och Castanea Mill., kastanj, med undantag
av barkfritt trä,
och
b) motsvarar en av följande beskrivningar enligt del 2 av bilaga I till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87:
Varukod

Beskrivning

4401 11 00

Brännved av barrträ i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen e.d.

4401 12 00

Brännved av lövträ i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen e.d.

4401 21 00

Barrträ i form av flis eller spån

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

4401 40 90

Träavfall (utom sågspån), ej agglomererat

ex 4403 11 00

Obearbetat barrträ, behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor
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ex 4403 12 00

Obearbetat lövträ, behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor

ex 4403 21

Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 22 00

Obearbetat barrträ av furu (Pinus spp.) ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de
med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 23

Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, med en största diameter på minst
15 cm

ex 4403 24 00

Obearbetat barrträ av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.) ej barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä
behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel, andra än de med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 25

Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran
(Abies spp.) eller gran (Picea spp.), ej barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, med en största
diameter på minst 15 cm

ex 4403 26 00

Obearbetat barrträ utom av furu (Pinus spp.), ädelgran
(Abies spp.) eller gran (Picea spp.) ej barkat eller befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets,
kreosot eller andra konserveringsmedel, andra än de
med en största diameter på minst 15 cm

ex 4403 99 00

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus
spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.), poppel och
asp (Populus spp.) eller eucalyptus (Eucalyptus spp.)),
även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel
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ex 4404

Kluvna störar: pålar och störar av trä, tillspetsade men
inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

ex 4407

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag, ek (Quercus spp.), bok
(Fagus spp.), lönn (Acer spp.), körsbärsträ (Prunus
spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) eller
poppel och asp (Populus spp.)), sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek
av mer än 6 mm

4415

Packlådor, lådor, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar,
pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar
av trä

9406 10 00

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä

8. Delar av växter av Eucalyptus l’Herit., eukalyptus. (SJVFS 1996:69).
9. Lös bark av Pinopsida, barrväxter, med ursprung i europeiska tredje länder (SJVFS
2005:3).
SJVFS 2017:31
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Bilaga 6
[9172] Skyddade zoner i EU beträffande växtskadegörare
a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier
Växtskadegörare

Skyddad zon

1. Anthonomus grandis
(Boheman), blomvivel

EL, ES (Andalusien, Katalonien,
Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Bemisia tabaci Gennadius
(europeiska populationer),
bomullsmjöllus

IE, PT (Azorerna, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho och Trásos-Montes), UK, SE, FI (SJVFS
2017:31)

3. Cephalcia lariciphila Wachtl,
växtstekel

IE, UK (Nordirland, Isle of Man och
Jersey)

3.1. Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch), vinbladlus

CY

4. Dendroctonus micans
Kugelann, jättebastborre

EL, IE, UK (Nordirland, Isle of Man
och Jersey)

4.1 Dryocosmus kuriphilus
(Yasumatsu), gallstekel

IE, UK (SJVFS 2017:31).

5. Gilpinia hercyniae (Hartig),
växtstekel

EL, IE, UK (Nordirland, Isle of Man
och Jersey)

6. Globodera pallida (Stone)
Behrens, vit potatiscystnematod

FI, LV, PT (Azorerna), SI, SK
(SJVFS 2017:31).

7. Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens, gul
potatiscystnematod

PT (Azorerna) (SJVFS 2017:31).

8. Gonipterus scutellatus
Gyllenhal, vivel

EL, PT (Azorerna) (SJVFS 2009:72).

9. Ips amitinus (Eichhoff) liten
granbarkborre

EL, IE, UK

10. Ips cembrae (Heer), lärkborre

EL, IE, UK (Nordirland och Isle of
Man)

11. Ips duplicatus Sahlberg
dubbeltandad barkborre

EL, IRL, UK
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12. Ips sexdentatus Börner
tolvtandad barkborre

CY, IE, UK (Nordirland och Isle of
Man)

13. Ips typographus (L.)
åttatandad barkborre

IE, UK

14. Leptinotarsa decemlineata
(Say) koloradoskalbagge

ES (Ibiza och Menorca), IE, CY, MT,
PT (Azorerna och Madeira), UK, SE
(Blekinge, Gotlands, Hallands, Kalmar
och Skåne län), FI (Åland, Tavastland,
Kymmene, Birkaland, Satakunta,
Åboland och Nyland) (SJVFS
2017:31).

15. Liriomyza bryoniae
Kaltenbach

IE, UK (Nordirland)

Matsucoccus feytaudi Duc.

Har upphävts genom SJVFS 2002:55

16. Paysandisia archon
(Burmeister)

IE, MT, UK (SJVFS 2017:31).

Pissodes Germ, spp

Har upphävts genom SJVFS 2001:117

17. Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier), röd palmvivel
18. Sternochetus mangiferae
(Fabricius), vivel

IE, PT (Azorerna), UK (SJVFS
2017:31).
ES (Granada och Malaga), PT
(Alentejo, Algarve och Madeira)
(SJVFS 2009:72).

19.

har upphävts genom (SJVFS 2008:39).

20. Thaumetopoea processionea
L., ekprocessionsspinnare

IE, UK (utom kommunerna Barnet,
Brent, Bromley, Camden, City of
London, City of Westminster, Croydon,
Ealing, Elmbridge District, Epsom och
Ewell District, Guildford, Hackney,
Hammersmith & Fulham, Haringey,
Harrow,
Hillingdon,
Hounslow,
Islington, Kensington & Chelsea,
Kingston upon Thames, Lambeth,
Lewisham, Merton, Reading, Richmond
Upon Thames, Runnymede District,
Slough, South Oxfordshire, Southwark,
Spelthorne District, Sutton, Tower
Hamlets, Wandsworth, West Berkshire
och Woking) (SJVFS 2017:31).
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21. Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller,
tandspinnare

UK (SJVFS 2017:31).

b. Bakterier
Växtskadegörare
Skyddad zon
1. Curtobacterium flaccumfaciens EL, ES (SJVFS 2017:31).
pv. flaccumfaciens
(Hedges) Collins et Jones
2. Erwinia amylovora (Burrill)
Winslow et al. päronpest

ES (utom de självstyrande regionerna
Andalusien, Aragonien, Kastilien-La
Mancha, Kastilien-León, Extremadura,
den självstyrande regionen Madrid,
Murcia, Navarra och Rioja samt
provinsen Guipuzcoa [Baskien]),
Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià och Urgell (comarcas) i
provinsen Lleida (Communidad
Autonoma de Catalunya), L’Alt
Vinalopó och El Vinalopó Mitjà
[comarcas] i provinsen Alicante samt
kommunerna Alborache och Turís i
provinsen Valencia [Communidad
Valenciana]), EE, FR (Korsika), IE
(utom Galway), IT (Abruzzerna,
Apulien, Basilicata, Kalabrien,
Kampanien, Emilia-Romagna
[provinserna Parma och Piacenza],
,Latium, Ligurien, Lombardiet [utom
provinserna Mantua, Milano, Sondrio
och ], Marche, Molise, Piemonte,
[utom kommunerna Busca, Centallo
och Tarantasca i provinsen Cuneo],
Sardinien, Sicilien, Toskana, Umbrien,
Aostadalen, Venetien [utom
provinserna Rovigo och Venedig,
kommunerna Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige,
S. Urbano och Vescovana i provinsen
Padua samt området söder om
motorväg A4 i provinsen Verona]), LV,
LT (utom kommunerna Babtai och
Kėdainiai [regionen Kaunas]), PT, SI
(utom regionerna Gorenjska, Koroška,
Maribor och Notranjska samt
kommunerna Lendava och RenčeVogrsko [söder om motorväg H4]), SK
(utom distriktet Dunajská Streda),
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Hronovce och Hronské Kľačany
[distriktet Levice], Dvory nad Žitavou
[distriktet Nové Zámky], Málinec
[distriktet Poltár], Hrhov [distriktet
Rožňava], Veľké Ripňany [distriktet
Topoľčany], Kazimír, Luhyňa, Malý
Horeš, Svätuše och Zatín [distriktet
Trebišov]), FI, UK (Nordirland, utom
Ballinran Upper townland, Carrigenagh
Upper townland, Ballinran townland
och Carrigenagh townland i County
Down och valområdet Dunmurry Cross
i Belfast i County Antrim, samt Isle of
Man och Kanalöarna ). (SJVFS
2017:31).
3. Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al.

UK (SJVFS 2017:31).

c. Svampar
Växtskadegörare
Skyddad zon
0.0.1. Ceratocystis platani (J.M. IE, UK (SJVFS 2017:31).
Walter) Engelbr. & T.C. Harr,
trakeomykosis
01. Cryphonectria parasitica CZ, IE, SE, UK
(Murrill) Barr, kastanjekräfta
1. Glomerella gossypii Edgerton

EL

2. Gremmeniella abietina
(Lagerberg) Morelet

IE, UK (Nordirland)

3. Hypoxylon mammatum
(Wahlenberg) J. Miller

IE, UK (Nordirland)
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d. Virus och virusliknande organismer
Växtskadegörare
0.1 Candidatus Phytoplasma
ulmi, floemnekros på alm

Skyddad zon
UK (SJVFS 2017:31).

1. Beet necrotic yellow vein
furovirus

FR (Bretagne), FI, IE, PT (Azorerna),
UK (Nordirland) (SJVFS 2006:23).

2. Tomato spotted wilt
tospovirus, tomatbronsfläckvirus

SE (SJVFS 2017:31)

.
3. Citrus tristeza closterovirus EL (utom regiondelarna Argolis och
(europeiska isolat)
Chania), MT, PT (utom Algarve,
Madeira och kommunen Odemira i
Alentejo) (SJVFS 2017:31).
4. Grapevine Flavescence
dorée phytoplasma

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne,
Picardie [departementet Aisne], Île-deFrance [kommunerna Citry, Nanteuilsur-Marne och Saâcy-sur-Marne] och
Lorraine), IT (Apulien, Basilicata och
Sardinien) (SJVFS 2014:29).
SJVFS 2017:31
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Bilaga 7
[9172 A]
Växtpass
Växtpass ska bestå av:
a) en etikett som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1–10, eller
b) en etikett som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1-6 och ett
följedokument som innehåller uppgifter enligt nedanstående punkter 1–10.
1. EG-växtpass.
2. Sverige eller SE.
3. Statens jordbruksverk eller SJV.
4. Företagets eller utfärdarens registreringsnummer hos Jordbruksverket.
5.
Löpnummer,
ordernummer,
veckonummer,
partinummer
eller
följesedelnummer.
6. Botaniskt namn.
7. Mängd (vikt, antal eller annan enhet)
8. Kännetecknet "ZP" för växtpassets geografiska giltighet och, i tillämpliga fall,
namnet på den eller de skyddade zoner som växterna är godkända för.
9. Kännetecknet "RP" om det är ett ersättningspass och koden för den
ursprungligen registrerade producenten eller importören. Koden får vara företagets
registreringsnummer hos Jordbruksverket eller företagets egen interna kod för dess
handelsförbindelser.
10. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om
växter från tredjeland.
1 EG-växtpass

2 Sverige/SE

3 Statens jordbruksverk/SJV

4 Registreringsnummer*

5 Löpnummer*

8 ZP*

9 RP*

10 Ursprung*

6 Botaniskt namn*
7 Mängd*

* Under punkterna 4–10 behöver orden "Registreringsnummer", "Löpnummer", "Botaniskt
namn", "Mängd", "ZP", "RP" samt "Ursprung" inte skrivas i växtpasset. SJVFS 2005:24.

När det gäller växtpass för certifierat utsäde av Solanum tuberosum L., potatis,
används den etikett som föreskrivs i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1995:90) om certifiering av utsädespotatis m.m.
Växtpass får kombineras med följesedel som krävs för vissa växter enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet
m.m.
Växtpass för fröer av Medicago sativa L., blålusern, och Helianthus annuus L.,
solros, får kombineras med den officiella märkning som krävs enligt Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av
beta, foder-, olje- och fiberväxt.
Växtpass för fröer av Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., tomat, och
Phaseolus L., böna, får kombineras med den officiella märkning som krävs enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av
utsäde av köksväxter. SJVFS 2015:19.
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Bilaga 8
[9172 B]
Förlaga till sundhetscertifikat
Nr………
Växtskyddsmyndigheten i ...........................................................................................
till växtskyddsmyndigheten/-erna i ..............................................................................
I. Beskrivning av sändningen
Exportörens namn och adress: .....................................................................................
Mottagarens angivna namn och adress: ........................................................................
Förpackningarnas antal och beskrivning av dem: .........................................................
Särskiljande drag: ........................................................................................................
Ursprungsort: ...............................................................................................................
Angivet transportmedel: ..............................................................................................
Angiven importort: .......................................................................................................
Produktens namn och angiven kvantitet: .....................................................................
Växternas botaniska namn: ............... …………………………………………………
Härmed intygas att de växter, växtprodukter eller andra reglerade artiklar som
beskrivs ovan har kontrollerats och/eller testats enligt lämpliga officiella förfaranden
och betraktas som fria från de karantänskadegörare som den importerande
konventionsparten har angett samt att de uppfyller den importerande
konventionspartens gällande växtskyddskrav, inklusive bestämmelserna om reglerade
icke-karantänskadegörare.
De betraktas som i praktiken fria från andra sjukdomar (*).
II. Tilläggsdeklaration
III. Sanering och/eller desinfektionsbehandling
Datum: ..................... Behandling: ........................Kemikalie (aktiv ingrediens): ...... .
Behandlingstid och temperatur: .................................................................................. .
Koncentration: ............................................................................................................ .
Ytterligare information: ...............................................................................................
Ort: .........................................................................
Bemyndigad tjänstemans namn: ..…………...........
(Myndighetens stämpel)
Datum: ....................….. ......…....…….............
(Namnteckning)
Det åligger inte .................. (Växtskyddsmyndighetens namn) eller någon av dess
tjänstemän eller företrädare någon ekonomisk ansvarsskyldighet i samband med detta
certifikat (*).
____________
(*) Fakultativt
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Förlaga till sundhetscertifikat för återexport
Nr………
Växtskyddsmyndigheten i …………………...…(återexporterande konventionspart)
till växtskyddsmyndigheten/-erna i .…………… (importerande konventionspart/-er)
I. Beskrivning av sändningen
Exportörens namn och adress: .....................................................................................
Mottagarens angivna namn och adress: .......................................................................
Förpackningarnas antal och beskrivning av dem: ........................................................
Särskiljande drag: ........................................................................................................
Ursprungsort: ...............................................................................................................
Angivet transportmedel: ..............................................................................................
Angiven importort: ......................................................................................................
Produktens namn och angiven kvantitet: .....................................................................
Växternas botaniska namn: ..........................................................................................
Härmed intygas att de växter, växtprodukter eller andra reglerade artiklar som
beskrivs ovan …….. har importerats till (återexporterande konventionspart) ……..
från …….. (konventionspart där produkterna har sitt ursprung) på grundval av
sundhetscertifikat nr …….., av vilket (*) ett original  ٱen bestyrkt kopia  ٱbifogas detta
certifikat. Vidare bekräftas att de är förpackade  ٱåterförpackade  ٱi de ursprungliga ٱ
(*) nya  ٱförpackningarna, att de på grundval av det ursprungliga sundhetscertifikatet
 ٱoch kompletterande kontroll  ٱanses uppfylla den importerande konventionspartens
gällande växtskyddskrav, och att sändningen under förvaring i ……..
(återexporterande konventionspart) inte har varit utsatt för risk för skadeangrepp eller
smitta.
II. Tilläggsdeklaration
III. Sanering och/eller desinfektionsbehandling
Datum: ................. Behandling: .................Kemikalie (aktiv ingrediens): ...................
Behandlingstid och temperatur: ...................................................................................
Koncentration: .............................................................................................................
Ytterligare information: ...............................................................................................
Ort: .........................................................................
Bemyndigad tjänstemans namn: ..…………...........
(Myndighetens stämpel)
Datum: ..................................................................
(Namnteckning)
Det åligger inte .................. (Växtskyddsmyndighetens namn) eller någon av dess
tjänstemän eller företrädare någon ekonomisk ansvarsskyldighet i samband med
detta certifikat (**).
____________
(*) Kryssa i lämpliga  ٱrutor
(**) Fakultativt

Import– och exportföreskrifter/Växtkontroll m.m.

32

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare
Uppdaterad: 2018-07-09

Bilaga 9
Bilaga 9 har upphört att gälla enligt SJVFS 2014:1.

Bilaga 10
Bilaga 10 har upphört att gälla enligt SJVFS 2015:19.

