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Villkor till resenärer för införsel av växter
För införsel av växter och växtprodukter har ställts krav och begränsningar för att växtsjukdomar
och skadegörare inte ska sprida sig med försändelserna.
Från EU-länder till Finland (Azorerna och Madeira inbegripna)
får en resenär föra in växter och växtprodukter såsom frukter, grönsaker och frön för eget bruk
huvudsakligen utan några fytosanitära begränsningar.
Ett undantag till detta är utsädespotatisen, som endast får införas certifierad med ett ZP (zona
protecta, skyddszon) -garantibevis. Värdväxter för päronpest får införas endast från skydds- eller
buffertzoner med ett ZP-växtpass.
Från länder utanför EU-länderna
får vissa växter och växtprodukter införas förutsatt att de åtföljs av ett av utförsellandet beviljat
internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Växterna och växtprodukterna som
förutsätter ett sundhetscertifikat har räknats upp i anvisningen Sundhetscertifikat. För kravet på
sundhetscertifikat gäller vissa undantag för resenärer (nedan).
Införsel av vissa växter och växtprodukter är helt förbjudet (bland annat mat- och utsädespotatis,
värdväxter för päronpest jämte jordmaterial, kompost och naturgödsel). Eventuella införselförbud
ska kontrolleras med hjälp av anvisningen Importförbud. För införselförbuden gäller inte några
undantag för resenärer.
Från europeiska länder utanför EU (såsom Rysslands europeiska del, Norge och
Kanarieöarna som hör till Spanien)
får en resenär införa till Finland för eget bruk och utan sundhetscertifikat:
 3 kg blomsterlökar, -knölar och -rhizomer
 3 kg färska frukter
 200 g frön (Obs! Enligt lagen om handel med utsäde är införsel av frön/utsäde av vissa
nyttoväxter från Ryssland förbjuden), förutom frön av tallar och douglasgran
 20 st. snittblommor
 och andra växtprodukter för vilka inget införselförbud gäller och som inte förutsätter ett
sundhetscertifikat.
Från länder utanför Europa till Finland (Turkiet inberäknat)
får en resenär för eget bruk införa högst 20 st. snittblomnorr och sådana växtprodukter, som inte
omfattas av importförbud och som inte förutsätter ett sundhetscertifikat.
Värdväxter för päronpest för vilka införseln 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.), lagermispel (Photinia davidiana), eldtorn (Pyracantha spp.),
päronträd (Pyrus spp.) och rönn (Sorbus spp.).
Dessa införselvillkor bygger på växtsundhetsförfattningarna. Vid behov ska också övriga
införselkrav, såsom CITES-kraven som gäller hotade arter, utredas.
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