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FÖRVÄRV AV TILLSKOTTSÅKER SOM FINNS I KOMMUNENS
FLYGHAVREREGISTER TILL EN UTSÄDESODLINGSGÅRD
När en odlare som idkar utsädesodling skaffar sig tillskottsåker, lönar det sig att på förhand utreda
flyghavresituationen på tillskottsåkern. Den som säljer eller arrenderar ut tillskottsåkern är skyldig
att meddela om det finns flyghavre på tillskottsåkern. Det lönar sig också att reda ut
flyghavresituationen med kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, som kan kontrollera
flyghavresituationen via sitt register. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet måste på begäran
uppge huruvida området finns infört i kommunens flyghavreregister (Lagen om bekämpning av
flyghavre 185/2002, § 7). Detta gäller oberoende av om odlaren köper eller arrenderar
tillskottsåkern.
Tillskottsåkern finns inte i kommunens flyghavreregister
Även om de förvärvade basskiftena inte finns införda i kommunens flyghavreregister, lönar det sig
för odlaren att följa med flyghavresituationen på de nya skiftena under minst en växtperiod innan
han grundar en utsädesodling på dem. Flyghavresituationen kan bäst kontrolleras i korn, vårvete,
lin och ärt. Det lönar sig att ge akt på situation för att på så sätt kunna undvika kostsamma och
beklagliga förkastanden av utsädesodlingar. Eftersom flyghavren är svår att upptäcka i havre, lönar
det sig inte att odla havre på ett skifte som skall kontrolleras.
Tillskottsåkern finns i kommunens flyghavreregister
Om tillskottsåkern finns i kommunens flyghavreregister, är det av avgörande betydelse hur många
av tillskottsåkerns basskiften som finns i registret samt om odlaren sedan tidigare har skiften som
är under uppsikt i fråga om flyghavre. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om
flyghavre vid utsädesproduktion (43/02) 6 § är utsädesproduktion tillåten i fråga om alla arter, om
det på lägenheten finns bara ett skifte som är under uppsikt. Om det på lägenheten finns två skiften
som är under uppsikt i fråga om flyghavre, får utsäde produceras av timotej, rödklöver, rybs och
raps. Om det finns fler än två skiften som är under uppsikt är utsädesproduktion inte tillåten i fråga
om någon art, med undantag av potatis.
Med undantagslov av Livsmedelssäkerhetsverket Evira får man likväl avvika från det maximala
antalet skiften som är under uppsikt. Beviljande av undantagslov förutsätter vägande skäl, vilka
enligt förordningen kan vara t.ex. förvärv av nya områden avsedda för utsädesproduktion eller
synnerligen långt avstånd mellan odlarens lägenheter. Beviljandet av lovet får likväl inte medföra
risk för att flyghavren sprids (förordning 43/02).
Det ligger i odlarens intresse att i samband med förvärv av tillskottsåker alltid söka undantagslov,
om en del av tillskottsåkern finns i kommunens flyghavreregister. I undantagslovet kan man avtala
om att de skiften av tillskottsåkern som finns i kommunens flyghavreregister inte räknas med i
antalet skiften under uppsikt som inverkar på utsädesproduktionen.
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Att ansöka om förhandsavgörande
När en odlare överväger att förvärva tillskottsåker som finns i flyghavreregistret kan han begära ett
förhandsavgörande av Evira. I ansökan om förhandsavgörande skall samma saker utredas som
annars vid ansökan om undantagslov.
Att ansöka om undantagslov
Undantagslov kan ansökas med blanketten som finns på Eviras webbsidor på adressen
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/siemenet/lomakkeet/ eller med en fritt
formulerad ansökan.
Ansökningar om undantagslov skickas till adressen:
Evira/enheten för utsäde/odlingsgranskning, PB 111, 32201 Loimaa
eller per e-post till adressen: viljelystarkastus@evira.fi.
Odlaren skall i ansökningen, som skall undertecknas, uppge,
1. namn och kontaktuppgifter;
2. på vilka grunder undantagslovet söks;
3. vilka basskiften ansökan gäller (basskiftessignum);
4. när skiftena har kommit i odlarens besittning;
5. odlarens egen bedömning av flyghavresituationen på skiftena;
6. huruvida en bekämpningsanvisning eller –plan för flyghavre har getts för skiftena. Om en
bekämpningsanvisning eller –plan har utarbetats för skiftena, skall en kopia av denna
bifogas ansökan;
7. hur odlaren tänker förhindra flyghavren från att sprida sig till den utsädesskörd som är
avsedd till certifiering (t.ex. art- och sorturval, trädning eller vallodling på det
flyghavreförorenade området, kemisk bekämpning);
8. användningen av maskiner och anläggningar på det flyghavreförorenade området och
utsädesodlingsskiftena (t.ex. om man använder separata maskiner eller anläggningar, hur
tröskningen, torkningen och lagringen sköts).
Om förutsättningarna för beviljande av undantagslov uppfylls, kan Evira bevilja undantagslov för
högst tre år i taget (förordning 43/02). Undantagslovet är avgiftsbelagt. Avgiften tas ut enligt Eviras
gällande prislista, som finns till påseende på webbplatsen www.evira.fi.
Tilläggsuppgifter om undantagslovsförfarandet ges av
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