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Registreringsskyldigheter

REGISTRERINGSSKYLDIGHETERNA FÖR PLANTPRODUCENTER SOM ANVÄNDER
VÄXTPASS ELLER PLANTINTYG

Denna anvisning innehåller information om registreringsskyldigheterna för plantproducenter som
använder växtpass och/eller plantintyg. Skyldigheterna grundar sig på lagen om skydd för växters
sundhet (702/2003) samt lagen om plantmaterial (1205/1994). Syftet med dem är att förhindra att
skadegörare sprids via plantmaterial och att främja växternas spårbarhet.
Produktionsställen för plantmaterial som omfattas av skyldigheterna:
-

Inom plantskoleproduktion (frukt- och bärväxter, prydnadsväxter tillhörande vedväxter,
perenner) försäljning av växter till
o detaljhandlare
o grossister/förmedlare
o yrkesmässig vidareodling
o anläggare av grönområden

-

Inom plantproduktion av växthusväxter: försäljning till yrkesmässig vidareodling.

Skyldigheter (närmare beskrivning från och med sidan 2):
1) På produktionsstället finns en person som ansvarar för växtskyddet.
2) Produktionsstället för plantmaterial lämpar sig för verksamheten. Lagerlokalerna lämpar sig
för lagring av plantmaterial.
3) Över produktionsstället finns en odlingskarta på vilken man har utmärkt produktionsställena
för de växter som kräver ett växtpass.
4) Det finns en förteckning och karta över lagerlokalerna, om lagren är flera till antalet.
5) Köp- och försäljningsföljesedlarna för växterna samt växtpassen och plantintygen förvaras i
enlighet med kraven.
6) Växtpass och plantintyg används i enlighet med kraven för plantpartier som säljs.
7) Över produktionen av plantmaterial har uppgjorts odlingsbokföring.
8) Förekomsten av skadegörare kontrolleras minst på ett ungefärligt sätt.
9) Plantmaterialet som säljs uppfyller kvalitetskraven.
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1) På produktionsstället finns en person som ansvarar för växtskyddet
(4 § Lag om skydd för växters sundhet, 3 § Lag om plantmaterial)





Personen som ansvarar för växtskyddet utses i samband med införandet i
registret. Personen som ansvarar för växtskyddet ska vara insatt i de krav som
lagstiftningen ställer på verksamheten och produkterna.
Personen som ansvarar för växtskyddet ansvarar för att produkterna som säljs
uppfyller kraven enligt lagen om skydd för växters sundhet och lagen om
plantmaterial. Vidare svarar personen som ansvarar för växtskyddet för
anordnandet av kontroll av skadegörare och för att upptäckter av och
misstankar om farliga skadegörare meddelas till Evira eller ELY-centralen.

2) Produktionsstället för plantmaterial lämpar sig för verksamheten. Lagerlokalerna
lämpar sig för lagring av plantmaterial.
(3 § Lag om plantmaterial)






Produktionsstället för plantmaterial ska vara lämpligt för yrkesmässig odling.
På åkerskiften är det nödvändigt att sörja för bekämpningen av fleråriga
ogräsväxter, särskilt strandfräne (Rorippa sylvestris) och kvickrot (Elymus
repens).
Lagerlokalerna ska vara lämpliga för lagring av produkter så att produkternas
kvalitet förblir god i lagret. Skadegörare får inte sprida sig till lagerlokalerna.

3) Över produktionsstället finns en odlingskarta på vilken man har utmärkt
produktionsställena för de växter som kräver växtpass.
(4§ Lag om skydd för växters sundhet)





Över odlingen uppgörs en karta som visar alla växthus och odlingsskiften som
används för produktionen. Kartan kan till exempel vara ett kartunderlag på vilket
produktionsställena för de växter som kräver växtpass märks ut före kontrollen.
Det ska vara möjligt att lämna över kartan till inspektören före kontrollen.
Producenter av certifierat plantmaterial skickar kartan till Evira i anslutning till
anmälan om honväxter. Evira skickar anmälningarna och kartan vidare till
inspektörerna.
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4) Det finns en förteckning och karta över lagerlokalerna, om lagren är flera till
antalet.
(4§ Lag om skydd för växters sundhet)



Lokalerna som används för lagring av växterna märks ut på samma karta som
odlingsskiftena och växthusen.

5) Köp- och försäljningsföljesedlarna för växterna samt informationen i växtpassen
och plantintygen förvaras i enlighet med kraven.
(4 § Förordning om skydd för växters sundhet, 3 § Lag om plantmaterial (kvalitetssäkring))






Förvaringstiden för vedväxter är tre år.
För övriga växter är förvaringstiden ett år.
Förvaringstiden för följesedlar, växtpass och plantintyg beräknas från och med
datumen på dokumenten.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid förvarandet av informationen i
växtpassen. Informationen i växtpassen finns inte alltid på följesedeln, istället
kan informationen vara fäst vid växtpartiet och då ska de tas i förvar separat.

6) Växtpass och plantintyg används i enlighet med kraven för plantpartier som säljs.
6 § Lag om skydd för växters sundhet, 5 § Lag om plantmaterial)






Anvisningar för användning av växtpass och plantintyg ingår i Guide för
användning av växtpass, plantintyg och registernummer 124/505/2006, som
finns på Eviras webbplats. Guiden kan också begäras från Eviras enhet för
växthälsa.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid användningen av ett ersättande
växtpass i sådana fall då växtpartiet delas upp för återförsäljning.
Från och med 2012 ska växtskyddsmyndighetens beteckning ”Evira” användas
på växtpasset. Det är tillåtet att använda beteckningen ”KTTK” ännu 2011.

7) Över produktionen av plantmaterial har uppgjorts odlingsbokföring.
(4 § Lag om skydd för växters sundhet, 3 § Lag om plantmaterial (kvalitetssäkring))



Uppgifter om växter som är i produktion
o Växtarter och sorter samt antal per parti
o Förökningskälla och -metod.



Bokföring över växtskydd som innehåller
o Upptäckta skadegörare
o Bekämpningsåtgärder (behandlingar med växtskyddsmedel samt övriga
åtgärder) och datum
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Bokföringen kan finnas på dator eller papper förutsatt att den är tillgänglig för
inspektören. Bokföringen ska innehålla uppgifter för minst ett år.
Vidare är det nödvändigt att visa hur man på produktionsstället försäkrar sig om
att partier som förökats från olika förökningskällor inte blandas ihop under
produktionen.

8) Förekomsten av skadegörare kontrolleras minst på ett ungefärligt sätt.
(4 § Lag om skydd för växters sundhet)



Förekomsten av farliga skadegörare observeras och iakttagelser och misstankar
anmäls till Eviras enhet för växthälsa eller ELY-centralen i den egna regionen. I
samband med kontrollen av skyldigheterna utreds hur observeringen av
skadegörare har anordnats.

9) Plantmaterialet som säljs uppfyller kvalitetskraven.
(3 § Lag om plantmaterial)



Kvalitetskraven baserar sig på lagen om plantmaterial samt på jord- och
skogsbruksministeriets (JSM) förordningar och beslut. I samband med kontrollen
av skyldigheterna utreds på vilket sätt kvaliteten hos det plantmaterial som
levereras från produktionsstället säkerställs.



Särskild uppmärksamhet ska fästas vid uppfyllandet av följande kvalitetskrav:
o Containerplantor får endast säljas som tillräckligt rotade (rotklumpen ska
hållas ihop).
o Plantor med bara rötter och förpackade plantor får endast säljas då de är
i vilotillstånd.

Kontroller av skyldigheter
En kontroll utförs en gång om året på produktionsställen som använder växtpass
och/eller plantintyg. Kontrollen utförs av en växtinspektör vid Evira eller ELY-centralen. I
samband med kontrollen utreds om produktionsstället iakttar
registreringsskyldigheterna. För kontrollen uppbärs en avgift. Storleken på avgiften
fastställs utifrån arealen som används för plantproduktionen det året.
Alla handlingar som hänför sig till skyldigheterna ska finnas till hands för kontrollen.
Personen som ansvarar för växtskyddet ska vara närvarande under kontrollen.
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Påföljder för underlåtelse att iaktta skyldigheterna
Om en aktör som använder växtpass eller plantintyg inte iakttar
registreringsskyldigheterna, ger Evira eller ELY-centralen aktören en anmärkning och
kommer överens om en ny kontroll. Bristerna ska korrigeras före den nya kontrollen.
Om bristerna trots anmärkningen inte korrigeras, kan aktören avlägsnas från
växtskydds- och/eller plantmaterialregistret.

Lagstiftning som hänför sig till skyldigheterna







Lag om skydd för växters sundhet (702/2003, rev. 384/2008)
JSM:s förordning om skydd för växters sundhet (17/2008)
Lag om plantmaterial (1205/1994)
JSM:s beslut (41/96) om produktion och marknadsföring av plantmaterial av
grönsaksväxter, JSM:s beslut (42/96) om produktion och marknadsföring av
plantmaterial av frukt- och bärväxter samt JSM:s förordning (96/00) om
produktion och marknadsföring av plantmaterial av prydnadsväxter
JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
med förändringar

Närmare information
Evira/enheten för växthälsa: Produktion i plantskolor: Paula Lilja (paula.lilja@evira.fi,
029 530 5043); Växthusproduktion: Jari Poutanen (jari.poutanen@evira.fi, 029 530
5126)

Myndighetens verksamhet ska grunda sig på den behörighet som fastställs i lagen och lagen ska noggrant
efterföljas i myndighetsverksamheten. Denna anvisning innehåller såväl direkta lån ur lagstiftningen som
tolkningar av tillämpningen av lagstiftningen. Lagstiftning som är bindande för alla har urskiljts med kursiv.
Tolkningarna av anvisningen är den myndighets, som styr övervakningen, åsikter om hur lagstiftningen ska
tillämpas. Myndighetsanvisningarna är till sin juridiska karaktär inte bindande för övriga myndigheter eller
aktörer. Frågor gällande tillämpningen av lagstiftningen avgörs i sista hand av en domstol.
Livsmedelssäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för övervakningen av verkställandet av lagen om
skydd för växters sundhet (702/2003) och lagen om plantmaterial (1205/1994) samt för övervakningen av att
lagarna och alla bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa efterföljs och för organisering av
övervakningen.

