
 
Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 
Besöksadress Postadress Telefon Telefax 
Lappviksgatan 1B PB 310 020 772005 020 7721204 
00180  HELSINGFORS 00023 STATSRÅDET   
 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING  nr 7/09 
  
  

Datum 
 
Dnr 

 27.2.2009 
 

536/14/2009 

  
Ikraftträdelse- och giltighetstid 

 13.3.2009 - tills vidare 

  
Ändrar 

 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters 
sundhet (17/08)  

  
Bemyndigande 

 Lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 

  
Motsvarande EG-rättsakter 

 Kommissionens direktiv 2009/7/EG (32009L0007); EUT nr L 40, 
11.2.2009, s.12 

  
 

 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

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

 
 
I enlighet med jord och skogsbruksministeriets beslut 
fogas till i bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 15 oktober 2008  om 
skydd för växters sundhet (17/08), en ny punkt 10.0 efter punkt 10 under rubrik a i avsnitt I 
i del A,  
 
ändras punkt 10.4 under rubrik a i avsnitt I i del A i bilaga I, 
 
fogas till en ny punkt 19.1 efter punkt 19 under rubrik a i avsnitt I i del A i bilaga I, 
 
fogas till en ny punkt 0.1 före punkt 1 under rubrik a i avsnitt II i del A i bilaga I, 
 
fogas till en ny punkt 1.1 efter punkt 1 under rubrik a i avsnitt I i del A i bilaga II, 
 
upphävs punkt 24 under rubrik a i avsnitt I i del A i bilaga II,  
 
fogas till en ny punkt 28.1 efter punkt 28 under rubrik a i avsnitt I i del A i bilaga II, 
 
fogas till en ny punkt 14.1 efter punkt 14 under rubrik c i avsnitt I i del A i bilaga II, 
 
fogas till en ny punkt 5.1 efter punkt 5 under rubrik d i avsnitt I i del A i bilaga II, 
 
fogas till en ny punkt 6.3 efter punkt 6.2 under rubrik a i avsnitt II i del A i bilaga II, 
 
fogas till en ny punkt 10 efter punkt 9 under rubrik a i avsnitt II i del A i bilaga II, 
 
fogas till nya punkter 2.3, 2.4 och 2.5 efter punkt 2.2. i avsnitt I i del A i bilaga IV, 



 

 
fogas till en ny punkt 11.4 efter punkt 11.3. i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
ändras förteckningen i punkt 14 i den högra kolumnen i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
fogas till nya punkter 25.4.1 och 25.4.2 efter punkt 25.4. i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
upphävs punkt 25.8 i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
fogas till en ny punkt 28.1 efter punkt 28 i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
fogas till en ny punkt 37.1 efter punkt 37 i avsnitt I i del A i bilaga IV, 
 
fogas till en ny punkt 19.1 efter punkt 19 i avsnitt II i del A i bilaga IV, 
 
fogas till en ny punkt 2.3.1 efter punkt 2.3 i avsnitt I i del A i bilaga V, 
 
fogas till en ny tredje uppräkningspunkt i punkt 5 i avsnitt I i del B i bilaga V, 
 
fogas till en ny sjätte uppräkningspunkt under rubrik a i punkt 6 i avsnitt I i del B i bilaga V,  
 
och ändras ett avsnitt under rubrik b i punkt 6 i avsnitt I i del B i bilaga V, som följer:  
 
 
 

______________ 
 
 
 
 

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2009. 
 
Bilagorna I, II, IV och V ska dock tillämpas från och med den 1 april 2009. 
 
Helsingfors den 27 februari 2009 
 
 
 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 
Specialsakkunnig   Taina Sahin 



 

BILAGA I 
 
1. Fogas till en ny punkt 10.0 efter punkt 10 under rubrik a i avsnitt I i del A som följer: 
 
10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 
       
        
2. Ändras punkt 10.4 under rubrik a i avsnitt I i del A som följer: 
 
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 
 
 
3. Fogas till en ny punkt 19.1 efter punkt 19 under rubrik a i avsnitt I i del A som följer: 
 
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 
    
 
4. Fogas till en ny punkt 0.1 före punkt 1 under rubrik a i avsnitt II i del A som följer: 
 
0.1 Diabrotica virgifera virgifera  Le Conte 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BILAGA II 
 
1. Fogas till en ny punkt 1.1 efter punkt 1 under rubrik a i avsnitt I i del A som följer: 
 
1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Växter avsedda för plantering, utom fröer och växter i 

vävnadskultur, trä och bark av Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 
med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken 
Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna. 

 
 
2. Upphävs punkt 24 under rubrik a i avsnitt I i del A.  
 
3. Fogas till en ny punkt 28.1 efter punkt 28 under rubrik a i avsnitt I i del A som följer: 
 
28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny Knölar av Solanum tuberosum L. 
 
4. Fogas till en ny punkt 14.1 efter punkt 14 under rubrik c i avsnitt I i del A som följer: 
 
14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow 

& Sydow 
Växter av Ulmus L. och Zelkova L. avsedda för plantering, 
utom fröer. 

 
5. Fogas till en ny punkt 5.1 efter punkt 5 under rubrik d i avsnitt I i del A som följer: 
 
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. och 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., avsedda 
för plantering, utom fröer. 

 
6. Fogas till en ny punkt 6.3 efter punkt 6.2 under rubrik a i avsnitt II i del A som följer: 
 
6.3 Parasaissetia nigra (Nietner) Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och 

hybrider av dessa, utom frukter och fröer. 
 
7. Fogas till en ny punkt 10 efter punkt 9 under rubrik a i avsnitt II i del A som följer: 
 
10. Paysandisia archon (Burmeister) Växter av Palmae avsedda för plantering där stammens 

diameter vid basen är större än 5 cm och som hör till 
släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea 
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. och 
Washingtonia Raf. 

 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA IV 
 
 
1. Fogas till nya punkter 2.3, 2.4 och 2.5 efter punkt 2.2. i avsnitt I i del A som följer: 
 
2.3 Trä av Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., 

Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. och 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., även av 
sådana slag som inte finns upptagna bland KN-
numren i del B av bilaga V, utom i form av 
– flis som helt eller delvis har erhållits från dessa 

träd, 
– förpackningsmaterial i trä i form av packlådor, 

förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade 
anordningar samt pallflänsar som används vid 
transport av alla slags varor,  

– trä som används för att kila fast eller bära upp 
andra laster än trälaster,  

 men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga 
rundade yta,  

 med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, 
Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta 
staterna  

Officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Träet har sitt ursprung i ett område som av 

exportlandets nationella växtskyddsmyndighet, i 
enlighet med relevanta internationella normer för 
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från 
Agrilus planipennis Fairmaire, eller 

b) Träet är hugget eller sågat så att den rundade ytan 
helt har avlägsnats. 

2.4 Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna 
bland KN-numren i del B av bilaga V, i form av flis, 
som helt eller delvis erhållits från Fraxinus L., 
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq. och 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med ursprung 
i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken 
Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna.  

Officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Träet har sitt ursprung i ett område som av 

exportlandets nationella växtskyddsmyndighet, i 
enlighet med relevanta internationella normer för 
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från 
Agrilus planipennis Fairmaire, eller 

b) Träet har bearbetats till högst 2,5 cm tjocka och 
breda bitar. 

2.5 Lös bark av Fraxinus L., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med 
ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, 
Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta 
staterna. 

Officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Den lösa barken har sitt ursprung i ett område som 

av exportlandets nationella växtskyddsmyndighet, i 
enlighet med relevanta internationella normer för 
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från 
Agrilus planipennis Fairmaire, eller  

b) Den lösa barken har bearbetats till högst 2,5 cm 
tjocka och breda bitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Fogas till en ny punkt 11.4 efter punkt 11.3 i avsnitt I i del A som följer: 
 
11.4 Växter av Fraxinus L., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 
avsedda för plantering, utom fröer och växter i 
vävnadskultur, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, 
Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och 
Förenta staterna. 

Officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett 

område som har fastställts vara fritt från Agrilus 
planipennis Fairmaire av den nationella 
växtskyddsorganisationen i enlighet med de 
relevanta internationella normerna för 
växtskyddsåtgärder, tai  

b) Växterna har under minst två år före exporten odlats 
på en produktionsplats där inga tecken på Agrilus 
planipennis Fairmaire har iakttagits vid två 
officiella kontroller per år som genomförts vid 
lämpliga tidpunkter, bl.a. omedelbart före exporten. 

 
3. Ändras förteckningen i punkt 14 i den högra kolumnen i avsnitt I i del A som följer: 
 

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga 
IV A I 11.4, officiell deklaration om att inga symtom på Elm phlöem necrosis mycoplasm 
har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den 
senaste avslutade växtperioden. 

 
4. Fogas till nya punkter 25.4.1 och 25.4.2 efter punkt 25.4. i avsnitt I i del A som följer: 
 
25.4.1 Knölar av Solanum tuberosum L. som inte är 

avsedda för plantering 
Utan att det påverkar de bestämmelser som är tillämpliga på 
knölarna enligt del A punkt 12 i bilaga III och del A avsnitt I 
punkterna 25.1, 25.2 och 25.3 i bilaga IV, officiell 
deklaration om att knölarna har sitt ursprung i områden där 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith inte har påvisats.

25.4.2 Knölar av Solanum tuberosum L.  Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som 
tillämpas på knölar som anges i del A punkterna 10, 11 och 
12 i bilaga III samt i del A avsnitt I punkterna 25.1, 25.2, 
25.3, 25.4 och 25.4.1 i bilaga IV, officiell deklaration om att 
något av följande krav uppfylls: 
a) Knölarna har sitt ursprung i ett land där 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny inte har 
påvisats, eller  

b) Knölarna har sitt ursprung i ett område som av 
landets växtskyddsmyndighet, i enlighet med 
relevanta internationella normer för 
växtskyddsåtgärder, har fastställts vara fritt från 
Scrobipalpopsis solanivora Povolny. 

 
 
5. Upphävs punkt 25.8 i avsnitt I i del A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Fogas till en ny punkt 28.1 efter punkt 28 i avsnitt I i del A som följer: 
 
28.1 Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. och 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 
avsedda för plantering, utom fröer  

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som 
tillämpas på växter som anges i del A punkt 13 i bilaga III 
och del A avsnitt I punkterna 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 och 
28 i bilaga IV, officiell deklaration om att något av följande 
krav uppfylls: 
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett land  

fritt från Chrysanthemum stem necrosis virus 
(CSNV), eller 

b) växterna har under hela sin livstid odlats i ett 
område som av exportlandets nationella 
växtskyddsmyndighet, i enlighet med relevanta 
internationella normer för växtskyddsåtgärder, har 
fastställts vara fritt från Chrysanthemum stem 
necrosis virus (CSNV), eller 

c) växterna har under hela sin livstid odlats på en 
produktionsplats som har fastställts vara fri från 
Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV), vilket 
bekräftats genom officiella kontroller och, i 
tillämpliga fall, tester. 

 
7. Fogas till en ny punkt 37.1 efter punkt 37 i avsnitt I i del A som följer: 
 
37.1 Växter av Palmae avsedda för plantering där 

stammens diameter vid basen är större än 5 cm och 
som hör till släktena Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. och 
Washingtonia Raf.  

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som gäller 
för de växter som anges i del A punkt 17 i bilaga III och 
kraven i del A avsnitt I punkt 37 i bilaga IV, officiell 
deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett land 

där Paysandisia archon (Burmeister) inte har 
påvisats, eller 

b) växterna har under hela sin livstid odlats i ett 
område som av den nationella 
växtskyddsmyndigheten i enlighet med de relevanta 
internationella normerna för växtskyddsdåtgärder, 
har fastställts vara fritt från Paysandisia archon 
(Burmeister), eller  

c) växterna har under en period på minst två år före 
exporten odlats på en produktionsplats 
– som registrerats och övervakas av den 

nationella växtskyddsmyndigheten i 
ursprungslandet, och 

– där växterna har varit placerade på en plats som 
har varit fullständigt fysiskt skyddad mot 
inträngande av Paysandisia archon 
(Burmeister) eller där ändamålsenlig 
förebyggande behandling har getts, och  

– där, vid tre officiella kontroller per år som 
genomförts vid lämpliga tidpunkter, bl.a. 
omedelbart före exporten, inga tecken på 
Paysandisia archon (Burmeister) har iakttagits. 

 
 
 
 
 
 



 

8. Fogas till en ny punkt 19.1 efter punkt 19 i avsnitt II i del A som följer: 
 
19.1 Växter av Palmae avsedda för plantering, där 

stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och 
som hör till släktena Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., 
Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. och 
Washingtonia Raf. 

Officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls: 
a) Växterna har under hela sin livstid odlats i ett 

område som av den nationella 
växtskyddsmyndigheten i enlighet med de relevanta 
internationella normerna för växtskyddsåtgärder har 
fastställts vara fritt från Paysandisia archon 
(Burmeister), eller  

b) växterna har under en period på minst två år före 
förflyttning odlats på en produktionsplats 
– som registrerats och övervakas av det ansvariga 

officiella organet i ursprungsmedlemsstaten, 
och 

– där växterna har varit placerade på en plats som 
har varit fullständigt fysiskt skyddad mot 
inträngande av Paysandisia archon 
(Burmeister) eller där ändamålsenlig 
förebyggande behandling har getts, och  

– där, vid tre officiella kontroller per år som 
genomförts vid lämpliga tidpunkter, inga tecken 
på Paysandisia archon (Burmeister) har 
iakttagits. 

 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA V 
 
1. Fogas till en ny punkt 2.3.1 efter punkt 2.3 i avsnitt I i del A som följer: 

2.3.1 Växter av Palmae avsedda för plantering, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, 
och som hör till släktena Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona 
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. 
och Washingtonia Raf. 

 
2. Fogas till en ny tredje uppräkningspunkt i punkt 5 i avsnitt I i del B som följer: 

– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med ursprung i Kanada, Kina, Japan, 
Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna. 

 
3. Fogas till en ny sjätte uppräkningspunkt under rubrik a i punkt 6 i avsnitt I i del B som följer: 

– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia 
Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inbegripet trä som inte har kvar sin 
naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken 
Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna. 

 
4. Upphävs följande avsnitt i rubrik b i punkt 6 i avsnitt I i del B:  
 

 ex 4407 99 Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra 
tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus 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. 

 

och ersätts med följande: 

 
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 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 
Ex 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. 

 
 
 
 

______________ 
 


