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FÖRFARANDE VID IMPORT AV POTATIS
All utsädes- och matpotatis samt potatis för livsmedelsindustrin som importeras till Finland
måste anmälas till Eviras växtinspektionsenhet. Växtinspektionsenheten ordnar behövliga
inspektioner och provtagning för att förhindra spridning av farliga växtskadegörare som kan
följa med potatisen.
De potatispartier som importören anmäler testas för mörk och ljus ringröta samt potatiscystnematoder. Bakterier av mörk ringröta, som finns kvar i jorden under en lång tid, har
påträffats i holländsk utsädes- och matpotatis. Tillsammans med utsädespotatis har sjukdomen också spridits till några andra EU-medlemsländer. I potatis som kommit från EU-länder
till Finland har ljus ringröta och potatiscystnematoder påträffats. Därför är det mycket viktigt
att importen anmäls så att inspektion kan ordnas.
Finland har av EU godkänd rätt till skyddsområde beträffande vit potatiscystnematod, koloradoskalbagge och rhizomania. Därför måste garantibeviset/växtpasset för utsädespotatis som
införs i Finland alltid ha erforderliga ZP-märkningar (ZP FI eller ZP d1, a6 och a13) som bevis på att potatisen är odlad på ett område som är rent från ifrågavarande växtskadegörare.
Utsädespotatis utan ZP-märkning får inte införas i Finland. Utsädespotatis som kommer till
high grade-område måste dessutom vara av klass E3 (EC3) eller ännu högre klass.
Import av potatis från länder utanför EU är i regel förbjuden. EU-kommissionen har dock
gett undantagsbeslut om importförbudet, varvid import är möjlig enligt de krav som EUkommissionen har ställt upp. Import kan ske från några stater utanför EU. Potatis som importeras från länder utanför EU måste ha internationellt sundhetscertifikat. Det importerade potatispartiet inspekteras redan vid gränsen. Importinspektionen är avgiftsbelagd enligt gällande prislista. Importavgifterna uppbärs av tullen i samband med förtullningen av varorna.
Utsädespotatis som kommer från EU-medlemsländer till Finland inspekteras vid ankomsten till 100 %. Annan potatis från EU-länder inspekteras enligt växtinspektionsenhetens
prövning, beroende på potatispartiets ursprungsland, mottagningsplats och avsedd användning. Markandsövervakningens inspektioner är avgiftsfria.
Anmälningsförfarande: All potatisimport anmäls på samma anmälningsblankett:
www.evira.fi > växtinspektion > blanketter > import > Anmälan om import av potatis
Anmälningar per e-post görs på adressen kasvinterveys@evira.fi eller per fax 029 530 5034.
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