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Införsel av växter - privatpersoner
Trädgårdsodling är en trevlig hobby, men det ökande intresset kan medföra att sådana skadegörare som kan förorsaka allvarliga skador i jord- och skogsbruket eller i naturen förs in i landskapet. I och med klimatförändringen klarar sig nya växtarter, men också nya växtskadegörare,
på våra breddgrader. För att förhindra att Åland drabbas av nya växtskadegörare vill växtinspektionen vid Ålands landskapsregering upplysa om vilka regler som gäller vid införsel av
växter och växtdelar till landskapet.

Import av växtprodukter från länder utanför EU
För alla levande växter och växtdelar som importeras från länder utanför EU krävs sedan
14 december 2019 ett sundhetscertifikat utfärdat av en myndighet. För resenärer är det
i praktiken mycket svårt att skaffa ett sådant. Sundhetscertifikat krävs för alla:
•
•
•
•
•
•

Plantor, krukväxter, grönväxter
Sticklingar, ympkvistar, knölar, stamknölar,
jordstammar (rhizomer) och motsvarande förökningsmaterial
Fröer avsedda för sådd
Snittblommor och -kvistar
Färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter
Delvis för trävirke

Vissa växter från länder utanför EU omfattas av importförbud, vilket betyder att de inte
alls får tas in till Åland/Finland. Importförbudet gäller potatis, många vedartade växter
(exempelvis barrväxter, äppelträd, päronträd, citrusträd) samt jord.

Utan sundhetscertifikat får enstaka frukter av följande arter importeras:
•
•
•
•
•

Banan
Kokosfrukt
Ananas
Dadel
Durian

Med importbestämmelserna strävar man efter att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur till EU-området. Samma regler gäller både för beställningar via
internet och för växter och växtdelar som souvenirer. Reglerna gäller också små partier.
På resor utanför EU är det klokast att helt och hållet låta bli att köpa växter och växtdelar för att ta hem, eftersom det i praktiken är väldigt svårt att skaffa ett sundhetscertifikat på resmålet.
Vid handel via Internet skall sundhetscertifikat finnas – i annat fall är importen olaglig.

Införsel av växter från EU-länder
Införsel av växter och växtprodukter från EU-länder är tillåten, förutsatt att villkoren för
Finlands skyddszonsstatus beaktas.
Värdväxter för päronpest och utsädespotatis som tas in till Åland/Finland skall ha ett
skyddszons-växtpass, som fungerar som en garanti för att växterna är fria från sådana
skadegörare som Finland är skyddszon för – t.ex. päronpest. Notera att Sverige inte är
skyddszon för päronpest. Säkerställ alltså att plantan eller utsädespotatisen har
växtpass. Växtpasset skall vara fäst vid plantan, vara försett med EU:s flagga, ha
märkningen ”Växtpass” (”Plant Passport”) samt PZ (protected zone)+ skadegörarens
namn, t.ex. Erwinia amylovora om det gäller värdväxter för päronpest
Värdväxter för päronpest är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äppelträd (Malus spp.)
Päronträd (Pyrus spp.)
Rönn (Sorbus spp.)
Hagtorn (Crataegus spp.)
Häggmispel (Amelanchier spp.)
Oxbär (Cotoneaster spp.)
Rosenkvitten (Chaenomeles spp.)
Kvitten Cydonia spp.)
Mispel (Mespilus spp.)
Lagermispel (Photinia davidiana)
Japansk mispel (Eriobotrya spp.)
Eldtorn (Pyracantha spp.)

Trevlig resa!

Om växtskyddsmedel…
Trots gemensamt regelverk
inom många områden inom
EU gäller nationella regler för
växtskyddsmedel. 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
(till exempel Sverige) på
Åland.

