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Förpackningsmaterial av barrträ i godstrafik som anländer till EU-länder
från Portugal måste följa standarden ISPM 15
Tallvedsnematoden, som är en farlig skadegörare för barrskogar, har redan spridits över Portugals
hela fastlandsområde. Den viktigaste spridningsvägen för tallvedsnematoden är obehandlat
förpackningsmaterial av trä som används i godstransporter. Som förpackningsmaterial av trä
räknas bl.a. olika typer av stödjevirke, mellanlägg och underlägg, lastpallar, lastunderlag, lådor,
askar, häckar, rullar, fat och tunnor.
Förpackningsmaterial av barrträ av portugisiskt ursprung måste vid ankomst från Portugal till andra
EU-länder vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15.
I godstrafik till Portugal lönar det sig att beakta eventuell vidaretransport av godspartiet och därvid
också förpackningsmaterialet av trä eller återanvändning av förpackningsmaterialet i transporter till
något annat EU-land eller till något annat land som förutsätter att kraven i standarden ISPM 15
uppfylls. Eventuell returnering av förpackningsmaterial till Finland förutsätter också att
förpackningsmaterialet är behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Därför lönar det sig att i
godstrafik till Portugal övergå till att använda förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15
så snart som möjligt. I godstrafik mellan andra EU-länder behöver förpackningsmaterial av trä inte
uppfylla kraven i standarden ISPM 15.
Krav på behandling och märkning enligt standarden ISPM 15
Förpackningsmaterial av trä måste vara:
• tillverkat av barkat virke och
• antingen värmebehandlat eller tillverkat av värmebehandlat virke (temperaturen i virkets kärna
under upphettningsprocessen måste vara minst 56 °C i 30 minuter) eller
• behandlat eller tillverkat av virke som är gasbehandlat med metylbromid samt
• försett med märkning enligt standarden.
Som värmebehandling kan man utöver värmebehandling (HT) eller (DH) godkänna ugnstorkning
(KD), kemisk tryckimpregnering (CPI) eller annan behandling, om virkets kärna under
behandlingsprocessen har uppnått de krav som enligt standarden ställs på värmebehandling.
Exempel på märkning enligt standarden ISPM 15:
Förklaring av beteckningar:
XX = behandlings- eller tillverkningsland
YYYYY = id-nummer för den som har märkningsrätt
ZZ = behandling;
HT värmebehandling (Heat treatment) eller
MB gasbehandling med metylbromid eller
DH värmebehandling (Dielectric heating)
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