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Jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet 

 
 
 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras 8 och 9 § till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 oktober 2008  
om skydd för växters sundhet (17/08), bilagorna II B, III B och IV B sådana de lyder delvis i 
förordning 22/09 och bilaga X som följer: 
 
 

8 § 
Märkning av träförpackningsmaterial och sågat virke 

 
Med märkningarna A och B enligt bilaga X i denna förordning får märkas 

sådant virke, sågat virke eller träförpackningsmaterial som uppfyller krav av 2 - 3 
moment.  

 
Med märkningen A enligt bilaga X får märkas sådant virke, sågat virke eller 

träförpackningsmaterial som är barkat och värmebehandlat så att temperaturen i 
virkets kärna är minst 56ºC i minst 30 minuter. Värmebehandlingen kan också 
utföras i samband med ugnstorkning av virke om kraven på behandling ovan 
uppfylls. 

 
Träförpackningsmaterialet kan också tillverkas av barkat virke, som har 

genomgått förgasning med metylbromid. Då ska man använda märkningen B enligt 
bilaga X. I Finland är förgasning med metylbromid dock inte tillåten. 
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I regel ska träförpackningsmaterial märkas på två sidor så att märkningen är 
synlig på den färdiga förpackningen. Enskilda stöd- och mellanbjälkar ska märkas 
separat. Märkningen ska vara tydligt läsbar och permanent och inte kunna flyttas. 
Märkningen får inte göras med röd eller orange färg. Märkningens utseende och 
ram samt placering av tecknen ska följa modellerna i bilaga X.  

 
När en enskild del av ett förpackningsmaterial som är försett med märkning 

enligt bilaga X ersätts med en del som uppfyller kraven på behandling enligt 2 - 3 
mom. ska den del av förpackningsmaterialet som ersätts, märkas. Vid större 
reparationer och då det inte är säkert att det gamla förpackningsmaterialet uppfyller 
kraven, ska förpackningsmaterialet behandlas på nytt, eventuell gammal märkning 
avlägsnas och förpackningsmaterialet märkas på nytt i enlighet med 4 mom.  

 
När märkning enligt bilaga X används för att märka sågat virke ska 

märkningen göras på dess omslag, på knippet med sågat virke eller på dess etikett.  
Märkningen ska vara synlig och väderbeständig och den ska dessutom uppfylla 
kraven i 4 mom. 

 
Märkningarna enligt bilaga X i denna förordning måste införas senast den 31 

december 2010. 
 
 

9 § 
Förutsättningar för beviljande av rätt att använda märkning 

 
Rätt att använda märkning av träförpackningsmaterial enligt bilaga X kan 

under följande förutsättningar av Livsmedelssäkerhetsverket beviljas 
 

1) leverantören av sågat virke, när 
a. leverantören till sitt förfogande för torkning av sågat virke har en 

anläggning som är avsedd för värmebehandling av virke och med hjälp av 
vilken det sågade virket kan behandlas på det sätt som anges i 8 § 2 
mom., och när 

b. leverantören till sitt förfogande har ett datasystem eller något annat 
system för att spara uppgifter, med hjälp av vilket uppgifter finns 
tillgängliga om torkningen av varje parti sågat virke och annan behandling 
av det, på basis av vilka det kan säkerställas att de krav på torkning som 
avses ovan är uppfyllda, samt 

2) leverantören, tillverkaren eller reparatören av träförpackningsmaterial, när  
a. vid tillverkningen av förpackningsmaterialet används endast antingen 

sågat virke försett med nämnda märkning eller sågat virke som åtföljs av 
intyg av växtskyddsmyndigheten över att varupartiet uppfyller kraven i 8 § 
2 eller 3 mom., eller när  

b. tillverkaren eller reparatören av förpackningsmaterialet till sitt förfogande 
har en anläggning med hjälp av vilken materialet kan behandlas på det 
sätt som nämns i 8 § 2 mom., och när 

c. leverantören till sitt förfogande har ett datasystem eller något annat 
system för att spara uppgifter, med hjälp av vilket uppgifter finns 
tillgängliga om torkningen av det sågade virket och annan behandling av 
det, på basis av vilka det kan säkerställas att de krav på torkning som 
avses ovan är uppfyllda. 

___________________ 
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Denna förordning träder i kraft den 1 Mars 2010 
 
I Helsingfors den 12 februari 2010 
 
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 
 
Specialsakkunnig   Taina Sahin 
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BILAGA II 
 

Del B 
 

b) bakterier 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Erwinia amylovora (Burr.) 

Winsl. et al. 
Växtdelar, dock inte frukter, fröer och 
växter för plantering, men inklusive 
levande pollen för pollinering av 
Amelanchier Med., Chaenomeles 
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus 
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., 
Malus Mill., Mespilus L., Photinia 
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. och Sorbus L. 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), 
LT, LV, PT, SI (utom regionerna 
Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna 
Blahová, Horné Mýto och Okoč 
[regionen Dunajská Streda], Hronovce 
och Hronské Kl'ačany [regionen 
Levice], Vel'ké Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec [regionen 
Poltár], Hrhov [regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen 
Trebišov]), UK (Nordirland, Isle of 
Man och Kanalöarna). 

(**) IT: Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet (förutom provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, 
Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien (förutom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, och området 
söder om motorväg A4 i provinsen Verona). 
 
 

_______________ 
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BILAGA III 
 

Del B 
 

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL VILKAS INFÖRSEL SKALL FÖRBJUDAS I 
VISSA SYKYDDSZONER 

 
1. Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud 

som tillämpas på växter som anges i bilaga III, del 
A, punkterna 9, 9.1 och 18, i tillämpliga fall, växter 
och levande pollen för pollinering av Amelanchier 
Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., utom 
frukter och fröer, med ursprung i andra länder 
utanför EU än Schweiz och de som är erkänt fria 
från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i 
enlighet med förfarandet i rådets direktiv 
2000/29/EG artikel 18, eller i vilka skadegörarfria 
områden fastställts med avseende på Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt relevanta 
internationella standarder för växtskyddsåtgärder 
(ISPM) och erkänts som sådana enligt förfarandet i 
rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18. 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto 
och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany [regionen Levice], Vel'ké Ripňany 
[regionen Topol'čany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), UK (Nordirland, 
Isle of Man och Kanalöarna). 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud 
som tillämpas på växter som anges i bilaga III, del 
A, punkterna 9, 9.1 och 18, i tillämpliga fall, växter 
och levande pollen för pollinering av Cotoneaster 
Ehrh., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, utom 
frukter och fröer, med ursprung i andra länder 
utanför EU än de som är erkänt fria från Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med 
förfarandet i rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18, 
eller i andra tredjeländer som konstaterats vara fria 
från skadliga organismer med avseende på Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt de relevanta 
internationella standarder för växtskyddsåtgärder 
(ISPM) och erkänts som sådana enligt förfarandet i 
rådets direktiv 2000/29/EG artikel 18 

EE, ES, FI, FR (Korsika), IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna Gorenjska, Koroška, Notranjska och 
Maribor), SK (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto 
och Okoč [regionen Dunajská Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany [regionen Levice], Vel'ké Ripňany 
[regionen Topol'čany], Málinec [regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, 
Svätuše och Zatín [regionen Trebišov]), UK (Nordirland, 
Isle of Man och Kanalöarna). 

(**) IT: Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet (förutom provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, 
Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien (förutom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, och området 
söder om motorväg A4 i provinsen Verona). 

 
______________ 
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BILAGA IV 

 
Del B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21. Växter och levande pollen för 
pollinering av Amelanchier Med., 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,  

Utan att det sagda begränsar de stadganden enligt 
bilaga III del A punkterna 9, 9.1 och 18 samt 
bilaga III del B punkt 1 som är avsedda att 
tillämpas på växter, ett officiellt uttalande att 

 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 
Pyrus L. och Sorbus L., dock inte 
frukter och fröer 

 
a) växterna har sitt ursprung i länder utanför EU 

som är erkänt fria från Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al. enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

EE, ES, FI, FR (Korsika), 
IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna 
Gorenjska, Koroška, 
Notranjska och Maribor), 
SK (utom kommunerna  

 b) växterna har sitt ursprung i länder utanför EU 
i områden som konstaterats vara fria från 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
enligt de relevanta internationella 
standarderna för växtskyddsåtgärder och 
erkänts som sådana enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

Blahová, Horné Mýto och 
Okoč [regionen Dunajská 
Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany 
[regionen Levice], Vel'ké 
Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec 
[regionen Poltár], Hrhov  

 c) växterna har sitt ursprung i kantonen Valais i 
Schweiz, 

eller 

[regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý 
Horeš, Svätuše och Zatín  

 d) växterna har sitt ursprung i de skyddade 
zoner som anges i den högra kolumnen,  

eller 

[regionen Trebišov]), UK 
(Nordirland, Isle of Man 
och Kanalöarna). 

 e) växterna har producerats eller, om de flyttats 
till en ’buffertzon’, bevarats och skötts under 
minst sju månader (som omfattar perioden 1 
april - 31 oktober) av hela den senaste 
växtperioden på ett fält 

 

 aa) som ligger inom en officiellt utsedd 
’buffertzon’ på minst 50 km2, med minst 1 
kilometers avstånd till gränsen, där 
värdplantorna är föremål för ett officiellt 
godkänt och övervakat kontrollsystem som 
inrättats senast före början av hela den 
växtperiod som föregår den senaste hela 
växtperioden, i syfte att minimera risken 
att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
sprids från växter som växt där. En 
detaljerad beskrivning av denna 
’buffertzon’ 

 

 skall finnas tillgänglig för kommissionen 
och övriga medlemsstater. När 
’buffertzonen’ inrättats skall officiella 
kontroller göras minst en gång vid den 
lämpligaste tidpunkten sedan början av den 
senaste hela växtperioden, i den del av 
zonen som inte omfattar fältet och en 
kringliggande zon med 500 meters bredd; 
alla värdplantor som visar symptom på 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
bör avlägsnas omedelbart. Resultaten av 
dessa kontroller skall tillhandahållas 
kommissionen och övriga medlemsstater 
senast den 1 maj varje år, och 

 

 bb) som har godkänts officiellt, även  
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’buffertzonen’, före början av hela den 
växtperiod som föregår den senaste hela 
växtperioden, för odling av växter enligt 
kraven i denna punkt, och 

 cc) liksom den kringliggande zonen med 
minst 500 meters bredd, konstaterats vara 
fri från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. sedan början av den senaste hela 
växtperioden vid officiella kontroller som 
utförts åtminstone  

 

 − två gånger på fältet vid den 
lämpligaste tidpunkten, dvs. en gång 
under juni-augusti och en gång under 
augusti-november, och 

 

 − en gång i den angivna kringliggande 
zonen vid den lämpligaste 
tidpunkten, dvs. under augusti -
november, och 

 

 dd) där växterna har genomgått officiella 
prover för latenta infektioner enligt 
lämplig laboratoriemetod, där proverna 
tagits officiellt under den lämpligaste 
perioden.  

 

 Under perioden från den 1 april 2004 till den 1 
april 2005 skall dessa bestämmelser inte gälla 
växter som flyttats till eller inom de skyddade 
zoner som anges i den högra kolumnen och har 
producerats eller bevarats inom officiellt 
utnämnda ’buffertzoner’ enligt de krav som är 
tillämpliga före den 1 april 2004. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
21.3 Från den 15 mars till den 30 juni, 
bikupor  

Det skall finnas dokumenterade bevis för att 
bikuporna 

 

 a) har sitt ursprung i länder utanför EU som är 
erkänt fria från Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. enligt förfarandet i rådets 
direktiv 2000/29/EG artikel 18, 

eller 

EE, ES, FI, FR (Korsika), 
IE, IT (**), LT, LV, PT, SI 
(utom regionerna 
Gorenjska, Koroška, 
Notranjska och Maribor),  

 b) har sitt ursprung i kantonen Valais i Schweiz, 
eller 

SK (utom kommunerna 
Blahová, Horné Mýto och 

 c) har sitt ursprung i de skyddade zoner som 
anges i den högra kolumnen,  

eller 

Okoč [regionen Dunajská 
Streda], Hronovce och 
Hronské Kl'ačany 

 d) har genomgått lämplig karantän innan de 
flyttas. 

 [regionen Levice], Vel'ké 
Ripňany [regionen 
Topol'čany], Málinec 
[regionen Poltár], Hrhov 
[regionen Rožňava], 
Kazimír, Luhyňa, Malý 
Horeš, Svätuše och Zatín 
[regionen Trebišov]), UK 
(Nordirland, Isle of Man 
och Kanalöarna). 

 
(**) IT: Abruzzerna, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna (provinserna Parma och Piacenza), 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet (förutom provinsen Mantua), Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, 
Sicilien, Toskana, Umbrien, Aostadalen, Venetien (förutom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani och Masi i provinsen Padua, och området 
söder om motorväg A4 i provinsen Verona). 

______________ 
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BILAGA X 

 
MÄRKNING AV TRÄFÖRPACKNINGSMATERIAL ENLIGT INTERNATIONELLA STANDARDER FÖR 

VÄXTSKYDDSÅTGÄRDER (ISPM) NR 15 (GUIDELINES FOR REGULATING WOOD PACKAGING 
MATERIAL IN INTERNATIONAL TRADE) 

 
 
A) 
A 
 
 
 

 
 
  

Förklaring: 

 FI =behandlings- och tillvärkningsland 

0000 = kodnummer för innehavaren av 
märkningsrätt 

HT = värmebehandling 
 

 
B) 
A 
 
 
 

 
 
  

Förklaring: 

 FI =behandlings- och tillvärkningsland 

0000 = kodnummer för innehavaren av 
märkningsrätt 
MB =förgasning med metylbromid  

 
 
 

 

FI-0000 
 
HT 

 

FI-0000 
 
MB 
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Exempel på standardenliga märkningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

XX - 
0000 
ZZ 

 

XX - 0000 - ZZ

 

XX - 0000 
ZZ 

 

XX - 0000 
ZZ 

 

XX - 0000 - ZZ

XX - 
0000 
ZZ 

Förklaring: 
XX = behandlingsland 
0000 = kodnummer för 
innehavaren av 
märkningsrätt 
ZZ = behandling 


