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FÖRFARANDE VID EXPORT AV POTATIS
En förutsättning för potatisexport är att inga farliga växtskadegörare förekommer på
produktionsgården. Exportören måste alltid anmäla exporten till Eviras växtinspektionsenhet. Vid export av potatis till länder utanför EU måste exportören skaffa sundhetscertifikat för varje exportparti. Dessutom måste allt förpackningsmaterial vara nytt
eller tvättat och desinficerat. Därtill måste man beträffande förpackningar av trä (pallar m.m.) se till att de är behandlade och märkta enligt kraven i mottagarlandet (se
Eviras meddelande: ISPM 15-standardens krav).
1. Exportberedskap
En förutsättning för exportberedskap är att gårdens alla åkerskiften som används för
potatisproduktion och potatisskörden från dem har konstaterats vara fria från potatiscystnematoder och ringröta. Exportberedskapen gäller under de tre följande åren
efter inspektionsskördeåret, ifall inga växtskadegörare som utgör hinder för export
påträffas under denna tid. Exportören måste själv se till att exportberedskapen upprätthålls. Växtinspektionsenheten styr och ordnar de inspektioner som behövs för
exportberedskapen. Aktörer som säljer potatis till EU-länder är inte skyldiga till exportberedskap, men det rekommenderas i alla fall att exportberedskapsinspektioner
görs enligt kraven för export till länder utanför EU.
Exportberedskapsinspektionerna är avgiftsbelagda för beställaren enligt gällande
prislista. På gårdar som producerar utsädespotatis behöver ingen särskild exportberedskapsinspektion göras. Begäran om exportberedskapsinspektion skall göras i god
tid före växtsäsongen. Från en gård där farliga växtskadegörare har påträffats får
potatis inte exporteras under den tid som begränsning på grund av bekämpningsbeslut gäller.
Den blankett för begäran om inspektion av exportberedskap som skall sändas till
växtinspektionen finns på internet eller kan begäras från Evira.
2. Exportanmälan
Potatisexport måste anmälas till Eviras växtinspektionsenhet, som ordnar exportinspektioner. Anmälan gäller export till länder utanför EU samt försäljning till EUländer. För export av utsädespotatis behöver ingen anmälan göras utan endast en
partispecifik ansökan om sundhetscertifikat för länder utanför EU. Blanketten för exportanmälan kan skrivas ut från internet eller beställas från Evira. På samma blankett
kan man anmäla hela den planerade exporten och potatispartiernas mängder för den
aktuella säsongen. Anmälan kan också formuleras fritt, men alla uppgifter som finns
på exportanmälningsblanketten måste nämnas. Anmälan skall sändas till växtinspektionsenheten senast två veckor före exporten så att inspektion kan ordnas. Även
om potatis exporteras från gården både till länder utanför EU och till EU-länder, kan
anmälan göras med en enda exportanmälan.

3. Exportinspektion
På basis av exportanmälan ordnar växtinspektionsenheten exportinspektion. I växtinspektionsenhetens register framgår det om exportberedskapen är i kraft. Exportinspektionen är av allmän karaktär, där potatisens kvalitet konstateras närmast beträffande förekomst av skadliga växtskadegörare samt den allmänna hygieniska nivån
(också förpackningsmaterialet). Det är skäl att komma ihåg att varje potatisförpackning måste märkas med odlarens/packarens eller exportörens växtskyddsregisternummer och förpackningsmaterialet måste vara nytt eller tvättat och desinficerat. Exportinspektionerna är avgiftsbelagda enligt gällande prislista. Exportinspektionsavgiften uppbärs enligt antalet beviljade sundhetscertifikat och de mängder som anges i
dem.
4. Marknadsövervakning
Marknadsföring av potatis till EU-länderna måste anmälas till växtinspektionsenheten. Inspektionerna av potatis som går till EU-marknaden görs på samma sätt som
exportinspektionerna. Liksom vid export till länder utanför EU måste potatisförpackningarna märkas med aktörens växtskyddsnummer och förpackningsmaterialet
måste vara nytt eller tvättat och desinficerat. Marknadsövervakningen är avgiftsfri för
aktören. Utsädespotatis som marknadsförs måste ha med garantibevis försett med
de växtpassmärkningar som krävs.
5. Sundhetscertifikat
Vid export av potatis till länder utanför EU måste exportören ansöka om partispecifikt
sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Före det skall anmälan om export göras
så att exportinspektion kan ordnas. Ansökan om sundhetscertifikat kan göras på Eviras extranet eller också kan ansökan sändas per e-post eller fax på den blankett som
finns på internet. Avgift för certifikatet och exportinspektionen uppbärs enligt antalet
kilo som enligt certifikatet exporteras samt gällande prislista.
6. Anmälningsförfarande
Anmälningsblanketter: www.evira.fi > växtinspektion > blanketter > export:
 Begäran om inspektion av beredskap för potatisexport
 Anmälan om export av potatis
 Förfarande vid export av potatis
Anmälningar sänds per e-post till adressen kasvinterveys@evira.fi
per fax 029 530 5034 / potatisexport.
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