SAMMANDRAG AV FLYGHAVREBESTÄMMELSERNA
Till kommunernas landbygdsnäringsmyndighet, Te-centralernas granskare och auktoriserade inspektörer

Bestämmelser:
Lag om bekämpning av flyghavre (185/2002)
Förordning om bekämpning av flyghavre (326/2002)
Förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av
flyghavre (JSM:s föreskriftssamling nr 32/02)
Lag om handel med utsäde (728/2000)
Förordning om flyghavre i utsädesproduktion (JSM:s
föreskriftssamling nr 43/02)

LAG OCH FÖRORDNING OM BEKÄMPNING AV
FLYGHAVRE
ALLMÄNT
Flyghavrebestämmelserna gäller bekämpning av
flyghavre och förhindrande av att den sprids och
innefattar:
• anmälningsskyldighet,
• förrättande av syn,
• uppgörande av bekämpningsanvisning och
bekämpningsplan,
• förrättande av flyghavrekontroll
• upprätthållande av flyghavreregister
• och uppgörande av tillsynsplan
BEKÄMPNING OCH FÖRHINDRANDE AV
SPRIDNING
Bekämpningsåtgärderna skall utföras med normala
odlingstekniska metoder;
• plockning
• kemiskt
• mekaniskt eller
• med andra godkända metoder (t.ex.
slåtter).
Om det för basskiftet eller annat område har
utarbetats
en
bekämpningsanvisning
eller
bekämpningsplan, skall bekämpningen utföras
enligt dessa.

Också myndigheter och auktoriserade inspektörer
är skyldiga att anmäla observerad flyghavre.
Anmälan kan göras i fri form av vilken framgår de
punkter som avses i 4 § förordningen om
bekämpning av flyghavre.
Landsbygdsnäringsmyndigheten skall anmäla om
förorening till innehavaren av ifrågavarande
basskifte eller annat område.
SYN
Syftet med synen är att utreda flyghavresituationen
basskiftesvis eller områdesvis samt dessutom
utreda basskiftets eller områdets innehavares
möjlighet att bekämpa flyghavre. Synen skall
förrättas under samma växtperiod som anmälan
om flyghavre har lämnats.
Landsbygdsnäringsmyndigheten skall informera
basskiftets eller områdets innehavare om synen.
Synen kan förrättas av Evira, TE-centralen eller en
auktoriserad
inspektör
som
bistår
landsbygdsnäringsmyndigheten.
Över synen skall upprättas ett protokoll, som kan
matas ut från IACS. En kopia av protokollet skall
bifogas som en del av bekämpningsan-visningen
eller bekämpning-planen.
BEKÄMPNINGSANVISNING
Om det vid synen konstateras att basskiftets eller
områdets flyghavresituation inte förutsätter en
omfattande och detaljerad bekämpningsplan,
lämnas för innehavaren av basskiftet eller annat
område ett beslut, i vilket alltid bifogas en
allmängiltig skriftlig bekämpningsanvisning av
vilken framgår bl.a. den bästa bekämpningsmetoden för ifrågavarande flyghavresituation,
närmare bekämpningsanvisningar, för skiftet
lämpliga och olämpliga odlingsväxter osv.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
BEKÄMPNINGSPLAN
Odlaren anmäler flyghavre i samband med
stödansökan med basskilftesblanketten, koderna 14. Om flyghavre observeras efter ovan nämnda
anmälan, skall detta omedelbart meddelas till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
Anmälan skall också lämnas för de basskiften eller
andra områden som inte berörs av stödansökan.
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Om
det
vid
synen
konstateras
att
flyghavresituationen på basskiftet eller annat
område kräver mera detaljerade åtgärder för
bekämpning av flyghavre eller om
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bekämpningsanvisningen inte har följts, skall för
basskiftet
eller
området
göras
upp
en
bekämpningsplan.
En sådan plan bör övervägas särskilt om
flyghavresituationen till alla delar inte längre är
under kontroll (jfr. t.ex. kod 4 i flyghavreanmälan
och flyghavreregistret), om det i närheten finns
utsädesodlingar eller om situationen i övrigt kräver
det. Om flyghavresituationen kräver åtgärder under
den löpande växtperioden, det vill säga om det
föreligger omedelbar risk för att flyghavren sprider
sig under växtperioden, kan den som utför synen
utarbeta ett beslut om tillfällig bekämpningsplan för
ifrågavarande växtperiod. Beslutet skall utan
dröjsmål,
inom
två
veckor,
föras
till
landsbygdsnäringsmyndigheten för avgörande.
Landsbygdsnäringsmyndigheten skall överföra
utarbetandet av bekämpningsplanen till TEcentralen, om det finns särskilda skäl till detta eller
om det område där flyghavre förekommer är
beläget inom flera kommuner.
Evira och de auktoriserade inspektörerna kan bistå
vid uppgörandet av bekämpningsplanen. Det är
skäl att utarbeta den egentliga bekämpningsplanen
innan odlingsplanen för nästa växtperiod görs upp.
Då skall den tillfälliga bekämpningsplanen
upphävas. Evira lämnar närmare anvisningar och
rekommendationer
vid
utarbetandet
av
bekämpningsplanen.
FLYGHAVREKONTROLL
Innehavaren av basskiftet eller området kan efter
utförda åtgärder för bekämpning av flyghavre på
basskiftet eller annat område, följande växtperiod
beställa en flyghavrekontroll i samband med
arealstödsansökan eller på annat sätt före den 31
maj. Landsbygdsnäringsmyndigheten konstaterar
att basskiftet eller området är fritt från flyghavre om
det vid kontroll utförd två på varandra följande
växtperioder inte har konstaterats flyghavre.
Dessutom förutsätts att bekämpningsplan eller –
anvisningen har uppföljds.
Kontrollen görs den andra växtperioden utan
separat begäran om ingen flyghavre hittades vid
kontrollen den första växtperioden. Kontroll får inte
göras om det under den ifrågavarande
växtperioden:
• på skiftet har vidtagits åtgärder för
bekämpning av flyghavre
• skiftet har slagits eller har svår liggsäd
• på skiftet odlas havre, rybs, raps, senap,
råg, kummin eller potatis
• skiftet är i vall eller ligger i träda
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Kontroll kan utföras av Evira, TE-centralen och
auktoriserade
inspektörer
som
bistår
landsbygdsnäringsmyndigheten.
Över kontrollen upprättas ett protokoll som Evira
tillhandahåller.
På
protokollen
finns
även
noggrannare anvisningar och rekommendationer
om flyghavrekontrollen.

FLYGHAVREREGISTER
Flyghavreregistret uppdateras vid synen eller
utgående från protokollet över flyghavrekontrollen.
Uppgifterna
lagras
basskiftesvis
i
kommunprogrammet IACS. Över eventuella övriga
områden utanför åkerodlingen upprättas ett separat
flyghavreområde.
TILLSYNSPLAN
Evira gör upp en tillsynsplan för ordnandet av
tillsynen över flyghavre. Av planen framgår bl.a.
prioriterade tillsynsområden, tillsynsobjekt och
antalet kontroller och deras karaktär.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Skyldighet att lämna uppgifter
• om området, på vilket förekommer
flyghavre, på grund av köp eller något
annat avtal överlåts till en annan, skall den
andra
avtalsparten
informeras
om
förekomsten
Begränsningar och skyldigheter som avser
produkter och varor samt områden
• produkter, som härstammar från område
på vilket konstaterats flyghavre, skall
transporteras, uppbevaras och hanteras så
att det inte finns risk för spridning av
flyghavren
Utsädesproduktion
• flyghavre är en förbjuden ogräsväxt i all
utsädesvara
• gården, som har produktion av utsäde bör
även ta i beaktandet förordningen om
flyghavre
i
utsädesproduktion(JSM:s
föreskriftssamling nr 43/02)
TILLÄGGSUPPGIFTER
Livsmedelsäkerhetsverket Evira
PB 111, (Tampereentie 51), 32201 LOIMAA
tfn 020 77 2003
Flyghavreinspektören, också 040-7191075
samt via
Lantbruksadministrationens EXTRANET -AITTA
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