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Trädgårdsodling är en trevlig hobby, men det ökande intresset kan medföra att farliga skadegörare förs in i 
landskapet. För att undvika detta vill växtinspektionen vid Ålands landskapsregering upplysa Er om vilka regler 
som gäller vid införsel av växter till Åland. 

 

Från EU-länderna till Åland 
Från EU-länder (inklusive Azorerna och Madeira) kan en resenär, för eget bruk, föra in växter och växt-
produkter så som frukter, grönsaker och frön utan några fytosanitära begränsningar.  

Undantag från detta är utsädespotatis och värdväxter för päronpest (se lista på omstående sida) som 
skall vara försedda med ett sk. ZP-växtpass. Finland (och Åland) är skyddszon för ett antal farliga växt-
sjukdomar, bl.a. päronpest och Rhizomania, och ett ZP-växtpass garanterar att plantan är från en zon där 
skadegöraren inte finns. Ett land där en farlig växtsjukdom eller -skadegörare inte förekommer permanent kan 
beviljas skyddszonsrätt av EU. Plantor av värdväxter för päronpest samt utsädespotatis får endast införas från 
en annan skyddszon eller en buffertzon. Notera att Sverige inte är skyddszon för päronpest och 
Rhizomania (som sprids med utsädespotatis), och värdväxter måste alltså ha ett ZP-växtpass för att få tas in 
till Åland. Det finns i dagsläget endast 8 plantskolor i Sverige som har rätt att utfärda ZP-växtpass för 
värdväxter för päronpest. Om päronpest får fotfäste på Åland kan den kommersiella äppelodlingen 
drabbas hårt.  

 

Från länder utanför EU 
Vissa växter och växtprodukter får föras in förutsatt att de åtföljs av ett internationellt sundhets-
certifikat (Phytosanitary Certificate), utfärdat av utförsellandet.  För kravet på sundhetscertifikat 
gäller vissa undantag för resenärer (se nedan). 
Införsel av vissa växter är utan undantag förbjuden – bl.a. mat- och utsädespotatis, värdväxter för 
päronpest samt jordmaterial, kompost och naturgödsel. 
 

Från europeiska länder som inte hör till EU 
Från europeiska länder som inte hör till EU (bl.a. Rysslands europeiska del, Norge och Kanarieöarna) kan en 
resenär, för eget bruk, utan sundhetscertifikat medföra: 

 5 st plantskoleväxter inkl. jordklump (bl.a. träd, buskar och perenner - förutom värdväxter för päron-
pest, tallar och douglasgran samt vissa växter från Schweiz) 

 5 st krukväxter (blommande och gröna) 
 3 kg blomsterlökar, -knölar, -och -rötter 
 3 kg färska frukter 
 200 g frön, förutom frön av tall och douglasgran (införsel av frön/utsäde från Ryssland förbjuden) 
 20 st snittblommor 
 2 m3 virke från barrträd och annat virke som kräver sundhetscertifikat – dock inte lärk och visst virke 

från Schweiz 
 andra växtprodukter för vilka det inte gäller införselförbud och som inte förutsätter sundhetscertifikat 

 

Från länder utanför Europa 
Från länder utanför Europa kan en resenär medföra för eget bruk högst 20 st snittblommor och sådana 
växtprodukter som inte förutsätter sundhetscertifikat och för vilka det inte finns något införselförbud. 
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Värdväxter för päronpest, för vilka införsel är begränsad: 
 
häggmispel (Amelanchier spp.) 

rosenkvitten (Chaenomeles spp.)  

oxbär (Cotoneaster spp.) 

hagtorn (Crataegus spp.),  

kvitten (Cydonia spp.)  

japansk mispel (Eriobotrya spp.) 

äppelträd (Malus spp.) 

mispel (Mespilus spp.)  

Photinia davidiana 

eldtorn (Pyracantha spp.) 

päronträd (Pyrus spp.)  

rönn (Sorbus spp.) 

 

 

Om växtskyddsmedel… 
 
Trots gemensamt regelverk inom många områden inom EU är det nationella bestämmelser om växt-
skyddsmedel som gäller. Detta innebär att växtskyddsmedel som används på Åland skall vara 
godkända av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i Finland. Det är alltså inte tillåtet att använda 
preparat som är införskaffade i ett annat land (t.ex. Sverige) på Åland. 
 
 
 
 
 
 

Trevlig resa!   


