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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6, 10, 11 och 27 §§ förordningen
(2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om
skyddsåtgärder mot växtskadegörare1,
dels att bilaga 9 ska upphävas,
dels att 2, 3, 11 a, 12-13 a och 15 a §§ samt bilagorna 1 och 5 ska ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.
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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 förlyttning 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
Bilaga 8
Sundhetscertifikat
Bilaga 9
Sundhetscertifikat, enligt övergångsregler
(har upphävts genom SJVFS 2014:xx)
Bilaga 10
Stensändningar med träemballage som ska förhandsanmälas
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Inledande bestämmelser
1 § 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).
2 § Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter samma
betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).
I övrigt förstås i dessa föreskrifter med
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,
g. blad, bladverk,
h. vävnadskulturer av växter,
i. levande pollen,
j. okuleringsris, sticklingar, ympris,
fröer: fröer i botanisk bemärkelse, och som används till utsäde,
plantering: placering av växter på ett sådant sätt som säkrar deras senare tillväxt och
förökning,
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,
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
sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket,
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,
växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav, vid förflyttning av
växter inom EU, är uppfyllda,
skyddad zon: ett område inom EU som av Europeiska gemenskapen (EG) har erkänts
antingen vara fritt från en viss växtskadegörare eller att skadegöraren är under effektiv
bekämpning,
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,
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
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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,
Europa: Geografiska Europa inbegripet Spetsbergen, Jan Mayen, Island, Kanarieöarna,
Madeira, Azorerna, Ryssland väster om 60° ö.l., förutom Kazakstan, Azerbajdzjan,
Georgien, Turkiet samt Cypern,
Medelhavsländer: Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Slovenien, Kroatien, BosnienHercegovina, Serbien, Montenegro, Albanien, Makedonien, Grekland, Turkiet, Cypern,
Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Malta,
Melilla, Ceuta och Gibraltar,
tredjeland: land eller område som inte omfattas av EG:s tullområde,
fuktkvot: kvoten mellan vattnets vikt och torrvikten, uttryckt i procent,
följande förkortningar för länder och landsdelar: AT, Österrike; CY, Cypern; DK,
Danmark; EE, Estland; ES, Spanien; EL, Grekland; FR, Frankrike; FI, Finland; IRL, Irland;
LT, Litauen; LV, Lettland; MT, Malta; N-IRL, Nordirland; PT, Portugal; SE, Sverige; SI,
Slovenien; SK, Slovakien och UK, Förenade kungariket,
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, och
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. (SJVFS
2014:xx).
2 a § Bilaga 6 till dessa föreskrifter motsvarar bilaga 1 till kommissionens förordning
2008/690/EG av den 4 juli 2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för
särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen2.
Registrering
3 § Den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller importerar växter,
odlingssubstrat eller andra varor som omfattas av bilaga 5 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:xx).
2

(EUT L 239, 10.9.2009, s. 46, Celex 32008L0690)
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3 a § Den som odlar 0,5 ha potatis eller mer, packar, lagrar eller importerar potatis och vars
verksamhet inte omfattas av bilaga 5 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).
3 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 2000:147).
4 § Registrerat företag ska omgående anmäla till Jordbruksverket om verksamheten upphör
eller om verksamheten byter ägare eller om villkoren för registrering i övrigt ändras.
(SJVFS 2000:147).
Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder
Förbud
5 § 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).
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Särskilda villkor
6 § 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 § 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 tredjeland 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:
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. (SJVFS 2006:23).
7 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).
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Skyddade zoner
8 § Förteckning över skyddade zoner i EU anges i bilaga 6.
Import av växter m.m. från tredjeland (SJVFS 2005:3).
Importförbud (SJVFS 2005:3).
9 § 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
bilagan, samt
3. växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 3, del A om varorna härstammar från
länder eller områden som anges i bilagan.
Utöver förbud enligt första stycket, är det förbjudet att till landet förflytta
växtskadegörare som anges i bilaga 1, del B punkterna a 1, a 3 och b 2. (SJVFS 2005:3).
Särskilda importvillkor (SJVFS 2005:3).
10 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 1 får importeras endast
på särskilda villkor som anges i bilagan.
Utöver särskilda villkor enligt första stycket, får växter och odlingssubstrat som anges i
bilaga 4, del B punkterna 24.1, 24.2 och 24.3 importeras endast på särskilda villkor som
anges i bilagan.
Om det finns särskilda skäl, ska växter odlas i karantän under tid som bestäms av
Jordbruksverket. (SJVFS 2005:3).
Importtillstånd (SJVFS 2005:3).
11 § 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).
Växtskyddskontroll vid import (SJVFS 2005:3).
11 a § Sändningar med varor som anges i bilaga 5, del B, avsnitt I, 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. 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
bilaga 5, del B, avsnitt I, såsom träemballage och stödjevirke som används vid transport av alla
slags varor.
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Bestämmelser om importkontroll av sändningar på andra orter än Jordbruksverkets ordinarie
inspektionsorter meddelas i separata föreskrifter. (SJVFS 2014:xx).

11 b § Sådana sändningar som anges i bilaga 10 och som ska importeras under perioden
1 juli 2013 – 31 mars 2015 ska ställas till förfogande för växtskyddskontroll.
Växtskyddskontrollen ska genomföras på tillfälligt lager eller tullager. Import får endast
ske efter att Jordbruksverket antingen har godkänt resultatet av växtskyddskontrollen eller
har beslutat att växtskyddskontroll inte kommer att ske.
Sändningar enligt första stycket ska förhandsanmälas till Jordbruksverket via
Jordbruksverkets e-tjänst Anmäla import, eller på blankett E11.39. Importören ansvarar för
att anmälan görs. Anmälan kan även göras av importörens ombud eller myndigheter vid
flygplatser eller i hamnar.
Anmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket vardagen innan sändningen finns
tillgänglig för kontroll
- kl. 10.00 om importen anmäls med blankett och
- kl. 13.00 om importen anmäls med Jordbruksverkets e-tjänst.
Om växtskyddskontrollen ska ske i Göteborg (inkl. Landvetter), Helsingborg, Malmö
eller Stockholm (inkl. Arlanda) görs kontrollen vardagen efter att anmälan har kommit in.
Om växtskyddskontrollen ska ske på annan ort görs kontrollen inom fem vardagar från det
att sändningen finns tillgänglig för kontroll. Kontroll utförs endast i undantagsfall på
lördagar, söndagar och helgdagar och då efter särskild överenskommelse med
Jordbruksverket. (SJVFS 2013:18)
Uppvisande av sundhetsintyg
12 § Varor som anges i bilaga 5, del B, avsnitt I får importeras till landet endast mot
uppvisande av sundhetsintyg.
Sundhetsintyg i original ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning senast vid
sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska utföras. (SJVFS
2014:xx).
13 § Sundhetsintyg i form av sundhetscertifikat ska vara utställda till
”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater”. De ska omfatta
alla de uppgifter som anges i bilaga 8. De ska vara utställda högst 14 dagar innan
sändningen lämnar det land där intyget utfärdats, och vara avfattade på svenska, danska,
norska, engelska, franska, spanska eller tyska. Intygen ska vara ifyllda med tydliga
bokstäver eller maskinskrift utan ändringar eller överstrykningar.
I de fall som särskilda villkor i bilaga 4 är tillämpliga för sändningen ska det villkor som
följts anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration genom hänsvisning 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 särkilda krav ställs i bilaga 4, kan sundhetscertifikatet istället utfärdas i
avsändarlandet. (SJVFS 2014:xx).
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Uppgifter i tulldeklarationen (SJVFS 2005:3).
13 a § För sändningar som innehåller varor enligt bilaga 5, del B, avsnitt I ska importören
lämna följande uppgifter i tulldeklarationen eller motsvarande:
1. slag av växter, växtprodukter eller andra föremål, enligt koderna i Europeiska
gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric),
2. meddelande att sändningen ska genomgå växtskyddskontroll och
3. referensnummer på de växtskyddsdokument som krävs.
Uppgifterna kan även lämnas av importörens ombud. (SJVFS 2014:xx).
Sampackning
14 § 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.
Meddelande till Jordbruksverket
15 § 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 tredjeland (SJVFS 2005:3).
15 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 Jorbruksverkets e-tjänst Sundhetscertifikat eller
Jordbruksverkets blankett E11.32 användas. (SJVFS 2014:xx).

Allmänna bestämmelser
16 § har upphävts genom (SJVFS 2005:3).
Hjälp av varuhavaren vid växtskyddskontroll
17 § Varuhavaren ska ge Jordbruksverket den hjälp som verket behöver för att genomföra
växtskyddskontrollen vid införsel och utförsel.
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Övriga bestämmelser
17 a § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1997:17).
17 b § 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. (SJVFS 2005:3).
17 c § Bestämmelser om växtskyddsavgift och andra avgifter vid in- och utförsel av växter
m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter
m.m. (SJVFS 2009:31).
18 § 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., artskyddsförordningen (2007:845),
förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet,
skogsvårdsförordningen (1993:1096), utsädesförordningen (2000:1330) och förordningen
(1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. (SJVFS 2009:72).
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 1 mars 2014.

LEIF DENNEBERG

Jenny Andersson
(Regelenheten)

3
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Bilaga 1
DEL A. VÄXTSKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL ELLER SPRIDNING ÄR
FÖRBJUDEN
Avsnitt I. Växtskadegörare som inte förekommer i EU
a. Insekter, kvalster och nematoder i alla utvecklingsstadier
1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
7.

8.

9.
10.
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
11.1
12.
13.
14.
15.
16.
16.1
17.

Acleris Hübner spp. (icke-europeiska arter), vecklare
Amauromyza maculosa (Malloch), minerarfluga
Blitopertha orientalis (Waterhouse) syn. Anomala orientalis (Waterhouse),
bladhorning
Anoplophora chinensis (Thomson), långhorning
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), långhorning (SJVFS 2009:72).
Anoplophora malasiaca (Forster), långhorning
Arrhenodes minutus Drury, barkborre
Bemisia tabaci Gennadius (icke-europeiska populationer), bomullsmjöllus,
vektor av sådana virus som:
(a) Bean golden mosaic geminivirus
(b) Cowpea mild mottle carlavirus
(c) Lettuce infectious yellows geminivirus
(d) Pepper mild tigré geminivirus
(e) Squash leaf curl geminivirus
(f) Euphorbia mosaic geminivirus
(g) Florida tomato geminivirus
Cicadellidae (icke-europeiska arter), dvärgstritar, som är kända som
vektorer för Pierce's sjukdom (orsakad av Xylella fastidiosa Wells et al.),
sådana som:
(a) Carneocephala fulgida Nottingham
(b) Draeculacephala minerva Ball
(c) Graphocephala atropunctata (Signoret) (SJVFS 2000:147).
Choristoneura Lederer spp. (icke-europeiska arter), vecklare
Conotrachelus nenuphar (Herbst), vivel
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, spinnare (SJVFS 2009:72).
Diabrotica barberi Smith et Lawrence, bladbagge (SJVFS 1998:45).
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber, bladbagge (SJVFS 1998:45).
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim, bladbagge
(SJVFS 1998:45).
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, bladbagge (SJVFS 2009:72).
Helicoverpa zea (Boddie) syn. Heliothis zea (Boddie), nattfly
Hirschmanniella Luc et Goodey spp., andra än Hirschmanniella gracilis
(de Man) Luc et Goodey, nematod (SJVFS 1998:45).
Liriomyza sativae Blanchard, minerarfluga
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, migrerande nematod
Monochamus Dejean spp. (icke-europeiska arter), tallbockar
Myndus crudus Van Duzee, strit
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen, falsk rotgallnematod
Naupactus leucoloma Boheman, vivel (SJVFS 2009:72).
Premnotrypes Pierce spp. (icke-europeiska arter), vivlar
11
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18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann), barkborre
(SJVFS 2009:72)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff), barkborre (SJVFS 2009:72)
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.), vivel (SJVFS 2009:72).
20. Scaphoideus luteolus van Duzee, almstrit
21. Spodoptera eridania (Cramer), nattfly
22. Spodoptera frugiperda (Smith), nattfly
23. Spodoptera litura (Fabricius), asiatiskt bomullsfly
24. Thrips palmi Karny (SJVFS 2014:xx).
25. Tephritidae (icke-europeiska arter), fruktflugor, sådana som:
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
(b) Anastrepha ludens (Loew)
(c) Anastrepha obliqua Macquart
(d) Anastrepha suspensa (Loew)
(e) Dacus ciliatus Loew
(f) Bactrocera cucurbitae (Coquillett) syn. Dacus cucurbitae Coquillett
(g) Bactrocera dorsalis (Hendel) syn. Dacus dorsalis Hendel
(h) Bactrocera tryoni (Froggatt) syn. Dacus tryoni (Froggatt)
(i) Bactrocera tsuneonis (Miyake) syn. Dacus tsuneonis Miyake
(j) Bactrocera zonata (Saunders) syn. Dacus zonatus Saunders
(k) Epochra canadensis (Loew)
(l) Trirhitromyia cyanescens (Bezzi) syn. Pardalaspis cyanescens Bezzi
(m) Ceratitis quinaria (Bezzi) syn. Pardalaspis quinaria Bezzi
(n) Ceratitis rosa Karsch syn. Pterandrus rosa (Karsch)
(o) Euphranta japonica (Ito) syn. Rhacochleana japonica Ito
(p) Rhagoletis cingulata (Loew)
(q) Rhagoletis completa Cresson
(r) Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
(s) Rhagoletis indifferens Curran
(t) Rhagoletis mendax Curran
(u) Rhagoletis pomonella (Walsh), äpplefluga
(v) Rhagoletis ribicola Doane
(w) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer),
migrerande nematod
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, migrerande nematod
b. Bakterier
1.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) syn. Peach phony rickettsia (SJVFS
2000:147).

c. Svampar
1.
2.
3.
4.
5.
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Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, vissnesjuka på ek
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, mjölongulrost
Cronartium Fries spp. (icke-europeiska arter), rost
Endocronartium Y. Hirats. spp. (icke-europeiska arter), rost
Botryosphaeria laricina (Sawada) Zhong syn. Guignardia laricina
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(Sawada) Yamamoto et Ito, vissnesjuka på lärk
6.
Gymnosporangium Hedw. ex DC spp. (icke-europeiska arter), rost
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, ticka
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, hemlock-rost
9.
Monilinia fructicola (Winter) Honey, fruktmögel
10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al., barrfall på lärk (SJVFS
2000:147).
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson, poppelkräfta
12. Phoma andina Turkensteen, phomaröta
13. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart, bladfläcksjuka
14. Septoria lycopersici Spegazzini var. malagutii Ciccarone et Boerema,
bladfläcksjuka
15. Thecaphora solani (Thirumulacher et O'Brien) Mordue, potatissot
15.1 Tilletia indica Mitra, stinksot (SJVFS 1997:17).
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d. Virus och virusliknande organismer
1.
2.

3.
4.
5.

Elm phloem necrosis phytoplasma, floemnekros på alm (SJVFS 2000:147).
Virus och virusliknande organismer på potatis sådana som:
(a) Andean potato latent tymovirus
(b) Andean potato mottle comovirus
(c) Arracacha B virus, oca strain
(d) Tobacco ringspot nepovirus, Andean potato calico strain syn. Potato
black ringspot nepovirus
(e) Potato spindle tuber viroid
(f) Potato T capillovirus
(g) Icke-europeiska isolat av Potato A potyvirus, Potato M carlavirus,
Potato S carlavirus, Potato V potyvirus, Potato X potexvirus och Potato
Y potyvirus (inklusive Yo, Yn och Yc) och Potato leaf roll luteovirus
Tobacco ringspot nepovirus, tobakringfläckvirus
Tomato ringspot nepovirus, tomatringfläckvirus
Virus och virusliknande organismer på Cydonia Mill., kvitten, Fragaria L.,
jordgubbe m.fl., Malus Mill., apel, Prunus L., plommon m.fl., Pyrus L.,
päron, Ribes L., vinbär m.fl., Rubus L., hallon m.fl., och Vitis L., vinranka,
sådana som:
(a)
Blueberry leaf mottle nepovirus
(b)
Cherry rasp leaf nepovirus (amerikanskt)
(c)
Peach latent mosaic viroid syn. Peach mosaic virus (amerikanskt)
(d)
Xylella fastidiosa Wells et al. syn. Peach phony rickettsia (SJVFS
2000:147).
(e)
Peach rosette mosaic nepovirus
(f)
Peach rosette phytoplasma (SJVFS 2000:147).
(g)
Peach X-disease phytoplasma (SJVFS 2000:147).
(h)
Peach yellows phytoplasma (SJVFS 2000:147).
(i)
American plum line pattern ilarvirus syn. Plum line pattern virus
(amerikanskt), amerikanskt plommonbandmosaikvirus
(j)
Raspberry leaf curl luteovirus (amerikanskt)
(k)
Strawberry latent 'C' disease, latent jordgubbs-C-virus
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(l)
(m)
(n)

6.

Strawberry vein banding caulimovirus
Strawberry witches' broom phytoplasma (SJVFS 2000:147).
Icke-europeiska virus och virusliknande organismer på Cydonia
Mill., kvitten, Fragaria L., jordgubbe m.fl., Malus Mill., apel,
Prunus L., plommon m.fl., Pyrus L., päron, Ribes L., vinbär m.fl.,
Rubus L., hallon m.fl., och Vitis L., vinranka
Virus överförda av Bemisia tabaci Gennadius, bomullsmjöllus, sådana som:
(a) Bean golden mosaic geminivirus
(b) Cowpea mild mottle carlavirus
(c) Lettuce infectious yellows geminivirus
(d) Pepper mild tigré geminivirus
(e) Squash leaf curl geminivirus
(f) Euphorbia mosaic geminivirus
(g) Florida tomato geminivirus

e. Parasitväxter
1.

14

Arceuthobium M. Bield. spp. (icke-europeiska arter), dvärgmistel
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Bilaga 5
DEL B. VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKA ÅTFÖLJAS
AV SUNDHETSINTYG VID IMPORT (SJVFS 2005:3)
Avsnitt I. Växter m.m., som är potentiella bärare av växtskadegörare relevanta för
hela unionen
KN-nr

Beskrivning

ur 0601,
1a. Växter avsedda för plantering, andra än fröer
ur 0602,
(SJVFS 2009:72).
ur 0705,
ur 0709 90 10,
ur 0709 90 90 40,
ur 0709 90 90 90,
ur 0910 99
ur 1001,
ur 1002,
ur 1003,
ur 1004,
ur 1005 10,
ur 1006 10 10,
ur 1007,
ur 1008,
ur 1205,
ur 1207,
ur 1209

1b. Fröer av Brassicaceae, korsblommiga, Poaceae, gräs,
Trifolium L., klöver, med ursprung i Argentina, Australien,
Bolivia, Chile, Nya Zeeland, Uruguay

ur 0713 32 00 00,
0713 33 10 00,
ur 0713 39 00 00,
1005 10,
1006 10 10,
1206 00 10,
ur 1209

1c. Fröer av Capsicum L., paprika, Helianthus annuus L.,
solros, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
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 2007:69).

ur 1001,
ur 1002,
ur 1008 90 10

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).
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ur 0602 10 90,
ur 0602 20 90,
ur 0602 90,
ur 0604 91,
0709 40,
ur 1401 90,
ur 1404 90

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
Förenta staterna och Kanada,
- Prunus L., plommon m.fl., med ursprung i
utomeuropeiska länder,
- 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, och
Ocimum L., basilika (SJVFS 2009:72).

ur 0707,
0709 30,
ur 0804 50,
0805,
ur 0808,
ur 0809,
ur 0810 40,
ur 0810 90 95,
ur 0907

3. Frukter av
- Citrus L., citrus, Fortunella Swingle, dvärgapelsin,
Poncirus Raf., citrontörne, och deras hybrider, Momordica
L., balsamgurka m.fl., och Solanum melongena L,
aubergine
- Annona L., cherimoya m fl, Cydonia Mill., kvitten,
Diospyros L., kaki, 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:xx).

0701

4. Knölar av Solanum tuberosum L., potatis

ur 1404 90,
4401 30 80

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 mandshurica Maxim.,
manchurisk valnöt, Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq., kinesisk alm och Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., japansk vingnöt med ursprung i Kanada,
Kina, Japan, Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland,
Taiwan och Förenta staterna (SJVFS 2009:72).
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6. Trä enligt definitionen i 2 §, om följande krav uppfylls:
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 Förenta staterna, 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 Förenta staterna och
Armenien,
- 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 Förenta
staterna 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 mandshurica Maxim.,
manchurisk valnöt, Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq., kinesisk alm och Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc., japansk vingnöt, inbegripet trä som inte
har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada,
Kina, Japan, Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland,
Taiwan och Förenta staterna (SJVFS 2009:31).
och
b) Träet motsvarar en av följande beskrivningar enligt del 2
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87:
4401 10 00

Brännved 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

ur 4401 30 40

Sågspån, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar
eller liknande former (SJVFS 2009:72)

ur 4401 30 80

Träavfall, utom sågspån, inte agglomererat till vedträn,
briketter, pelletar eller liknande former (SJVFS 2009:72)
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4403 10 00

Virke, obearbetat, inte barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, behandlat
med målarfärg, bets, kreosot eller andra
konserveringsmedel

4403 20

Virke av barrträd, obearbetat, 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

4403 91

Virke av Quercus L., ek, obearbetat, 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 (SJVFS 2007:69)

ex 4403 99

Virke av lövträd (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1
till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag,
Quercus L., ek, eller Fagus L., bok), obearbetat, 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
(SJVFS 2007:69)

ur 4404

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

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407 10

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

ur 4407 93

Trä av Acer spp., lönn, sågat eller kluvet i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm (SJVFS
2007:69)

ur 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 (SJVFS 2009:31).
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4407 95

Trä av ask (Fraxinus 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 (SJVFS 2009:31).

ur 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till
undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek
(Quercus spp.), bok (Fagus spp.) lönn (Acer spp.),
körsbärsträ (Prunus spp.) eller ask (Fraxinus 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” (SJVFS 2009:31).

4415

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

4416 00 00

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

9406 00 20

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä (SJVFS
2005:3).

ur 0602 90 10 00
ur 2530 90 98
ur 2703 00
ur 3101

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).

ur 1001,
ur 1002,
ur 1008 90 10

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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Bilaga 9
Har upphävts genom SJVFS 2014:xx.
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