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Anvisningar till importörer och marknadsförare av utsäde 
 
Som medlem i EU förverkligar Finland marknadsfrihet på den gemensamma marknaden. Handel 
som sker på EU:s inre marknad är marknadsföring från ett EU-land till ett annat, och ses således 
inte som import eller export. Med egentlig import avses import från länder utanför EU. 
 
Marknadsföraren och importören bör beakta att de enligt § 14 i Finlands lag om handel med utsäde 
(728/2000) är skyldiga att ersätta användaren av utsädet för en skada som orsakas av att utsädet 
inte motsvarar de uppgifter som getts om det eller är behäftat med något annat fel. 
 
Importen och marknadsföringen av utsäde övervakas av Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) 
utsädeskontrollenhet (SITY). I frågor som gäller import av utsädespotatis ska man kontakta Eviras 
enhet för växthälsa. 

En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska 
noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndigheternas anvisningar är till sin rättsliga natur 
inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen 
avgörs i sista hand av en domstol. 

I denna anvisning ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som tolkningar av hur lagstiftningen ska 
tillämpas. Huvuddelen av texten är bindande och lagstadgad. Tolkningarna som framförs och 
nämns separat i anvisningen är Eviras utsädeskontrollenhets syn på hur lagstiftningen borde 
tillämpas.  

1 Utsäde som införs från andra medlemsländer inom EU  
 
Arterna för vilka det ställs krav gällande marknadsföringen och införseln framgår av bilaga 1. För 
privatpersoners del, se punkt 1.5. 

1.1 Förutsättningar 

 
Vid marknadsföring av utsäde från EU:s medlemsländer till Finlands ställs som krav att  
- sorten ska vara upptagen i EU:s sortlista 
- utsädespartierna är officiellt granskade och certifierade av ursprungslandets kontrollanstalt i 

enlighet med EU:s kontrollsystem 
- utsädespartiernas förpackningar är försedda med kravenliga officiella garantibevis 
- partierna uppfyller kraven enligt gällande förordningar från JSM 
- för stråsädens del framläggs dokument enligt punkt 1.3 
Granskningsåtgärder som är ogjorda ska utföras av utsädeskontrollenheten före den slutgiltiga 
marknadsföringen av partiet. 
 

1.2 Registreringsplikt gällande marknadsföring, import och export 

 
Marknadsförare, importörer och exportörer av utsädespartier ska registrera sig hos Eviras 
utsädeskontrollenhet. Registreringsblanketten fås från utsädeskontrollenheten eller på Eviras 
webbplats www.evira.fi → Svenska → Om Evira → Blanketter och anvisningar → Växter → Utsäde 
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→ Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde. För 
privatpersoners del, se punkt 1.5. 
 

1.3 Flyghavrefrihetsintyg 

 
Vid marknadsföring av spannmålsutsädespartier från andra medlemsländer till Finland ska 
importören för utsädeskontrollenheten framlägga ett intyg från myndigheterna, av vilket det framgår 
att odlingen från vars skörd partiet kommer vid en officiell granskning har konstaterats fri från 
flyghavre, samt att ett prov på minst 1 kg från partiet vid myndigheternas granskning har 
konstaterats fritt från flyghavre. Om ingen flyghavregranskning av odlingen har utförts, bör man 
framlägga ett officiellt granskningsintyg där ett prov på 3 kg konstateras fritt från flyghavre. Om 
inget granskningsintyg finns kan undersökningen också utföras på ett 3 kg:s prov i Eviras 
utsädeslaboratorium. 

1.4 I vilka fall måste granskningsintygen skaffas från ursprungslandet? 

 
I följande fall ska granskningsintygen lämnas in till utsädeskontrollenheten: 

1. partier som används som grundutsäde vid utsädesproduktion (dessutom fältförsöksintyg 
eller fältprov, samt sortägarens tillstånd att producera en 3 generation av basutsädet för 
spannmål) 

2. partier som ompackas i Finland  
3. partier som används i utsädesblandningar 
4. överåriga partier där man undersöker om kvalitetskraven uppfylls. 

 
När ett packeri gör en blandningsanmälan eller anmälan om ompackning som innefattar partier 
vilkas kvalitet har undersökts någon annanstans än i Finland, ska granskningsintygen lämnas in till 
utsädeskontrollenheten senast med blandningsanmälan eller anmälan om ompackning. Som 
förpackare uppges då den som tillsluter förpackningarna. De utländska granskningsintygen måste 
vara i kraft. Giltighetstiden börjar från början av granskningsperioden, 1.7, och slutar för ettåriga 
arter vid utgången av juni månad följande år och för fleråriga arter vid utgången av oktober månad 
följande år.  

1.5 Införsel för eget bruk  

 
Evira anser att den som importerar utsäde för eget bruk från EU-området inte behöver registrera 
sig eller anmäla importen till Eviras utsädeskontrollenhet. För utsäde av stråsäd bör man komma 
ihåg att begära ett flyghavrefrihetsintyg enligt punkt 1.3. 
 
 

2 Import från länder utanför EU, s.k. tredje land 
 

2.1 Register över importörer 

 
Den som har för avsikt att importera utsäde till Finland från länder utanför EU ska anmäla sig till ett 
importörsregister som upprätthålls av utsädeskontrollenheten. Privatpersoner som sporadiskt 
importerar utsäde för eget bruk har ingen anmälningsplikt, om utsädesmängden som importeras 
underskrider 200 g. Anmälan kan göras på en blankett som fås från utsädeskontrollenheten. 
Blanketten finns också på internet på Eviras webbplats www.evira.fi → Svenska → Om Evira → 
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Blanketter och anvisningar → Växter → Utsäde → Anmälan om verksamhet i samband med 
marknadsföring, import och export av utsäde. 
 

2.2 Importlandets motsvarighet 
Utsäde får endast importeras från länder vars utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s 
utsädeskontrollsystem, se bilaga 2. Dessutom får endast utsäde av sorter som finns upptagna i 
EU:s sortlista importeras, se bilaga 2. Detta gäller utsäde av såväl jordbruksgrödor som gräsmatts- 
och grönsaksväxter. Utsädespotatis får dock importeras endast från sådana länder vars 
kontrollsystem för utsädespotatis EU särskilt har erkänt som likvärdigt med sitt eget system. I 
frågor som gäller import av utsädespotatis ska man kontakta Eviras enhet för växthälsa. 
 
Frövara som inte används som utsäde (t.ex. fågelfrö) bör vara fri från flyghavre. 
 

2.3 Importtillstånd 

 
Om sorten inte finns i EU:s sortlista kan importören ansöka om importtillstånd av 
utsädeskontrollenheten med en fritt formulerad ansökan. Av ansökan bör framgå en motivering till 
varför man vill importera den aktuella sorten till Finland. 

2.4 Sundhetscertifikat 

 

För vissa utsädesslag krävs ett sundhetscertifikat och en granskning vid import från länder utanför 
EU. För en del utsädesslag är kravet landspecifikt.  Syftet med kravet är att förhindra att 
växtsjukdomar och skadegörare sprids vid utsädet.  

Importörer av utsäde för vilket sundhetscertifikat krävs ska registrera sig i Eviras 
växtskyddsregister. Importen är endast tillåten via vissa importplatser. En utsädesleverans som 
kräver sundhetscertifikat anmäls för granskning till Eviras eller NTM-centralens växtinspektör. 

Sundhetscertifikat krävs vid import från alla länder utanför EU:  

tall (Pinus) 

douglasgran (Pseudotsuga) 

spanskpeppar (Capsicum) 

solros (Helianthus annuus) 

tomat (Solanum lycopersicon) 

blålusern (Medigaco sativa) 

häggar, körsbär, plommon (Prunus) 

hallonsläktet (Rubus) 

ris (Oryza) 

majs (Zea mays) 



 Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 5 / 11 

Godkänd av Hanna Kortemaa 
Anvisning / 
version 13004/2 

  Ibruktagning 18.5.2016 

Utsädeskontrollenheten 

Anvisningar till importörer och marknadsförare av utsäde 

 
 

 

bönor (Phaseolus) 

en del lökar (Allium ascalonicum, A. cepa, A. porrum, A. schoenoprasum) 

 
Sundhetscertifikat krävs vid import från Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och 
Uruguay:  

korsblommiga växter (Brassicaceae/Crusiferae ) 

gräs (Poaceae) 

klöver (Trifolium) 

 
Sundhetscertifikat krävs vid import från Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, 
Sydafrika och USA:  

vete (Triticum) 

råg (Secale) 

rågvete (X Triticosecale) 

 

2.5 Importanmälan 

 
Importören måste göra en importanmälan till utsädeskontrollenheten för varje importhändelse. 
Anmälan ska innehålla importörens namn, importland, art, sort, utsädesklass, mängd, 
produktionsland och övervakande myndighet samt importtillståndets nummer. Anmälan kan göras 
genom att man som e-postbilaga skickar en köpfaktura, speditionskort, följesedel, beställningslista 
eller något annat dokument där de behövliga uppgifterna framgår. Privatpersoner ska göra en 
importanmälan om utsädesmängden som importeras överstiger 200 g.  

2.6 Granskningsintyg 

 
Som bilaga till importanmälan, eller ännu hellre redan innan själva importhändelsen, ska 
utsädespartiernas granskningsintyg som utfärdats av ursprungslandets utsädeskontrollmyndighet 
skickas till utsädeskontrollenheten. Intygen godkänns om de har utfärdats av ett sådant lands 
myndighet, vars likvärdighet i granskningen EU har godkänt (bilaga 2). Om granskningsuppgifterna 
för ett parti är bristfälliga, måste man ta ett officiellt prov som undersöks av 
utsädeskontrollenheten.   
 
För importpartier av stråsäd måste flyghavrefriheten utredas enligt punkt 1.3. 
 

2.7 Returnering av importanmälan 

 
När importanmälan och uppgifterna i granskningsintyget för ett parti har kontrollerats och befunnits 
tillräckliga, skickar utsädeskontrollenheten en bekräftelse över den mottagna anmälan per e-post 
till importören. Genom att uppvisa denna och importtillståndet i tullen får importören tillgång till 
partiet. För arter som kräver sundhetscertifikat ska de behövliga dokumenten skickas till Eviras 
enhet för växthälsa. 
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3 Märkningar på förpackningarna och i garantibevisen 
 
En försäljningsförpackning ska vara försedd med emballagemärkningar och garantibevis i enlighet 
med bilagorna till JSM:s förordningar. Det bör noteras att märkningarna gällande den kemiska 
behandlingen av partiet bör finnas både på förpackningen och i garantibeviset.  
 

4 Import för privat bruk  
 

4.1 Registrering som importör  

En privatperson behöver inte registrera sig som importör om det är fråga om en enskild 
importhändelse och totalmängden utsäde som importeras inte överskrider 200 gram.  

4.2 Importlandets motsvarighet 

När en privatperson importerar utsäde bör man säkerställa att importlandets motsvarighet uppfylls 
enligt punkt 2.2 och att sorterna finns i EU:s sortlista om mängden överskrider 200 gram, se bilaga 
2. 
 

4.3 Importanmälan 

En privatperson ska alltid göra en importanmälan om importhändelsen till Eviras 
utsädeskontrollenhet.  
 
 

5 Ikraftträdande 
 
Dessa anvisningar träder i kraft 17.5.2016 och ersätter de tidigare anvisningarna till importörer och 
marknadsförare av utsäde dnr 13004/1. 
 
 
 
Bilaga 1  Artlista 
Bilaga 2  Länkar till motsvarighets- och artslistor för tredje land 
 
 
 
För kännedom Importörer och marknadsförare av utsäde 
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         Bilaga 1 

Arter för vilka det ställs krav gällande införseln av utsäde 
 
Utsäde av grönsaksväxter: 
 
Lök   Allium cepa L. 
Matlök   Cepa-gruppen 
Scalottenlök   Aggregatum-gruppen 
Piplök   Allium fistulosum L 
Purjolök   Allium porrum L. 
Vitlök   Allium sativum L 
Gräslök   Allium schoenoprasum L. 
Dansk körvel   Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
Bladselleri   Apium graveolens L. 
Rotselleri 
Sparris   Asparagus officinalis L. 
Rödbeta,  Beta vulgaris L. 
inkl. Cheltenhambeta   
Mangold 
Grönkål   Brassica oleracea L. 
Blomkål 
Broccoli 
Brysselkål 
Savojkål 
Vitkål 
Rödkål 
Kålrabbi 
Kinakål   Brassica rapa L. 
Majrova 
Paprika, chilipeppar  Capsicum annuum L.    
Friséesallat   Cichorium endivia L.   
Escarolesallat 
Endiviasallat eller witlof-cikoria Cichorium intybus L.    
Sallatscikoria, rotcikoria 
Vattenmelon   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 
Melon   Cucumis melo L.    
Slanggurka   Cucumis sativus L.    
Druvgurka 
Jättepumpa   Cucurbita maxima Duchesne 
Pumpa, squash  Cucurbita pepo L.    
Kronärtskocka   Cynara cardunculus L.    
Kardon 
Morot   Daucus carota L.   
Fänkål   Foeniculum vulgare Mill.    
Sallat   Lactuca sativa L.    
Tomat   Solanum lycopersicum L.    
Persilja   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill 
Blomsterböna   Phaseolus coccineus L.    
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Buskböna   Phaseolus vulgaris L.    
Störböna 
Märgärt   Pisum sativum L. (partim)    
Spritärt 
Sockerärt 
Rädisa   Raphanus sativus L.    
Rättika 
Rabarber   Rheum rhabarbarum L.    
Svartrot   Scorzonera hispanica L.    
Aubergin (äggplanta)  Solanum melongena L.    
Spenat   Spinacia oleracea L.    
Vintersallat   Valerianella locusta (L.) Laterr.   
Bondböna   Vicia faba L. (partim)    
Sockermajs   Zea mays L. (partim)    
Popmajs 

 
Gräsväxter: 
Brunven   Agrostis canina L.  
Storven   Agrostis gigantea Roth 
Krypven   Agrostis stolonifera L. 
Rödven   Agrostis capillaris L. 
Ängskavle   Alopecurus  pratensis L.  
Knylhavre   Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv. ex. J. S. et K. B. Presl.  
Plattlosta   Bromus catharticus Vahl. 
Alaskagräs   Bromus sitchensis rin.  
Bermudagräs   Cynodon dactylon (L.) Pers  
Hundäxing   Dactylis glomerata L. 
Rörsvingel   Festuca arundinacea Schreber 
Fårsvingel   Festuca ovina L. 
Ängssvingel   Festuca pratensis Hudson 
Rödsvingel   Festuca rubra L. 
Italienskt rajgräs   Lolium multiflorum Lam. (inkl. westerwoldiskt rajgräs) 
Engelskt rajgräs  Lolium perenne L.  

Hybridrajgräs   Lolium  bouchenanum Knuth  
Phalaris aquatica  Phalaris aquatica L.  
Vildtimotej   Phleum bertolonii DC. 
Timotej   Phleum pratense L. 
Vitgröe   Poa annua L.  
Lundgröe   Poa nemoralis L.  
Sengröe   Poa palustris L.  
Kärrgröe   Poa trivialis L.  
Ängsgröe   Poa pratensis L. 
Fjällgröe   Poa alpina L.  
Parkgröe   Poa chaixii Vill.  
Nordgröe   Poa alpigena Fries. 
Gullhavre   Trisetum flavescens L.P. Beauv.  
Festulolium    Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam. (x 

Festulolium)  
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Baljväxter: 
Tuppklöver   Hedysarum coronarium L.  
Käringtand   Lotus corniculatus L. 
Vitlupin   Lupinus albus L. 
Blålupin   Lupinus angustifolius 
Gullupin   Lupinus luteus L.  
Humlelusern   Medicago lupulina L.  
Blålusern   Medicago sativa L.  

Lusern   Medicago  varia T. Martyn  
Esparsett   Onobrychis viciifolia Scop  
Åkerärt   Pisum sativum L. (partim) 
Alexandrinerklöver  Trifolium alexandrium L.  
Alsikeklöver   Trifolium hybridum L. 
Blodklöver   Trifolium incarnatum L. 
Rödklöver   Trifolium pratense L. 
Bockhornsklöver  Trigonella foenum- graecum L.  
Vitklöver   Trifolium repens L. 
Luktklöver   Trifolium resupinatum L.  
Bondböna   Vicia faba L. (partim)  
Ungersk vicker  Vicia pannonica Crantz.  
Fodervicker   Vicia sativa L. 
Luddvicker   Vicia villosa Roth. 
 
Övriga arter: 
Kålrot   Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 
Foderkål, fodermärgkål   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)  
   Alef. var. medullosa Thell. + var. viridus L. 
Honungsfacelia  Phacelia tanacetifolia Benth. 
Oljerättika   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. 
 
Foderärt   Pisum arvense 
Rörflen   Phalaris arundinacea L. 
Foderlosta   Bromus inermis L. 
Getruta, getärt  Galega spp. 
Vit sötväppling  Melilotus alba Medicus 
Bovete   Fagopyrum esculentum Moench 
 
Stråsäd: 
Havre   Avena sativa L.   
Korn   Hordeum vulgare L.   
Ris   Oryza sativa L.   
Kanariegräs   Phalaris canariensis L.   
Råg   Secale cereale L.   
Durra (Sorghum)  Sorghum bicolor (L.) Moench  
Sudangräs   Sorghum sudanense (Piper) Stapf.  
Rågvete    x Triticosecale Wittm.  
Vete   Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.  
Durumvete   Triticum durum Desf.   
Speltvete   Triticum spelta L.    
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Majs   Zea mays L. (partim)   
Stråsäden omfattar också följande hybrider som uppstår vid korsning av durra och sudangräs: Sorghum 
bicolor (L.) Moench x 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf., 
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         Bilaga 2 

 
 
Importländernas motsvarigheter hittas via länken: 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/equivalence_requirements_non-
eu/index_en.htm 
 
EU:s sortlistor för jordbruks- och trädgårdsväxter hittas via länken: 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/sea
rch/public/index.cfm 
 
 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/equivalence_requirements_non-eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/equivalence_requirements_non-eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm

