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Villkor för införsel av växter för resenärer
Från EU-länderna till Finland
(inklusive Azorerna och Madeira) kan en resenär medföra växter, växtdelar och andra
växtprodukter så som frukter, grönsaker och frön för eget bruk obetydliga mängder.
Utsädespotatisen och värdväxter för päronpest skall vara försedd med ZP (skyddszon) -växtpass.
Importen av barrväxter och barrväxtprodukter från Portugal är begränsad.
Från europeiska länder som inte hör till EU
(bl.a. Ryssland, Norge och Kanarieöarna) kan en resenär medföra för eget bruk utan
sundhetscertifikat
 5 st plantskoleväxter inkl. jordklump (bl.a. träd, buskar och perenner), förutom värdväxter för
päronpest
 5 st krukväxter (blommade och gröna)
 3 kg blomsterlökar, -knölar och –rhizomer
 3 kg färska citrusfrukter. Övriga frukter, bär och grönsaker för eget bruk.
 500 g frön
 20 st snittblommor
 2 m³ trävara av barrträd / annan trävara som kräver sundhetscertifikat, förutom lärk
(begränsningarna gäller barrträ och trä av vissa lövträd
samt andra växtprodukter, som inte kräver sundhetscertifikat. Importförbud gäller för mat- och
utsädespotatis, värdväxter för päronpest samt jord (åkerjord), kompost och kreatursgödsel.
Från länder utanför Europa
(inklusive Turkiet) kan en resenär medföra för eget bruk snittblommor och frön samt sådana
växtprodukter (så som grönsaker), som inte kräver sundhetscertifikat. Snittblommor kan medföras
högst 20 stycken.
Införsel av krukväxter samt plantskoleväxter kräver sundhetscertifikat. Också införsel av organisk
jord med växter kräver sundhetscertifikat från de flesta länderna. Importförbud gäller för bl.a.,
potatis, värdväxter av päronpest, växter av släkten Citrus, många barrväxter och jord.
Införsel av växter med sundhetscertifikat
Övrig införsel av växter, växtdelar och växtprodukter från länder utanför EU och Europa förutsätter
sundhetscertifikat (Phytosanitary certificate) för växterna utfärdat av ifrågavarande lands
växtskyddsmyndighet och växtinspektion i Tullen i Finland.
Värdväxterna för päronpest:
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.) och rönn (Sorbus spp.).

Dessa importvillkor baserar sig enbart på växtsundhetsförordningar. Vid behov måste också andra
importvillkor såsom CITES-krav för hotade arter redas upp.
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