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FÖRSLAG 

Framställningen innehåller ett förslag till en blankettlag genom vilken lagen och 

förordningen om plantmaterial bringas i kraft i landskapet. Genom lagen införs det 

krav på att plantmaterial som hålls till salu i landskapet skall vara sunt och lämpligt för 

växtförhållandena i landskapet. Det uppställs även krav på att köpare skall ges till

räcklig information om det plantmaterial de köper. 

Också odlingen av plantmaterial underkastas reglering så att det plantmaterial som 

produceras skall vara av god kvalitet. 





Allmän nwtivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nu'läge och föreslagna åtgärder 

Det åländska lantbrnket verkar f.n. i huvudsak på en nationell marknad. Bl.a. 

därför är de kvalitetskrav som ställs på produkterna anpassade till de krav som gäller 

på den nationella marknaden, häri inbegripet marknaden i landskapet. De krav söm 

ställs på produkterna gäller främst produkterna i deras egenskap av livsmedel, men det 
finns även krav av annan natur, t. ex. växtskyddskrav och krav på duglighet hos utsäde. · 

De sistnämnda kraven har ansetts nödvändiga för att främja lantbruksnäringens · 

verksamhetsförutsättningar. 

Trädgårdsnäring kan betraktas som en del av lantbruket i vidsträckt bemärkelse. 

Inom trädgårdsnäringen odlas frukt, bär och grönsaker samt prydnadsvä:xter. Odlingen 

sker antingen på friland eller i växthus. Trädgårdsproduktema odlas liksom andra 
lantbruksprodukter i huvudsak för att avsättas på den nationella marknaden. Till följd 

härav är det av vikt att kvalitetskraven i landskapet inte är lägre än i övriga delar av 

landet. 
. F.n. uppställs det inte i lagstiftningen några egentliga kvalitetskrav på plant

material. Vissa kvalitetskrav gäller visserligen enligt växtskyddslagen, men de kraven 

gäller dock inte plantmaterials lämplighet och duglighet för det ändamål som det är 

avsett för. Till följd härav saknar landskapsstyrelsen tillräckliga möjligheter att ingripa 

mot att plantmaterial av dålig kvalitet produceras för avsalu eller hålls till salu i 
landskapet. Några egentliga problem har ännu inte förekommit men landskapsstyrelsen 

bedömer ändå att det finns ett behov av att underkasta odlingen och försäljningen av 

plantmaterial en reglering. Mest ändamålsenligt synes det härvid vara att rikslagstift

ningen om plantmaterial bringas i kraft i landskapet genom en blankettlag. Land

skapsstyrelsen bedömer att de åländska plantskolornas samt frukt-, bär- och grönsaks

odlarnas framtidc.i. verksamhetsförutsättningar bäst tillgodoses på detta sätt. Land

skapsstyrelsen b~dömer att det f.n. är några tiotal företag och odlare som direkt berörs 
av:den föreslagna lagen. 

Också konsumenternas ställning i förhållande till den som håller till salu plant

material förbättras genom den föreslagna lagstiftningen. 

2. Det centralµ innehållet i rikslagstiftningen om plantmaterial 

Tillämpningsområdet för plantmateriallagstiftningen är handel med och produktion 
för av salu av plantmaterial för trädgårdsväxter. Till plantmaterial för trädgårdsväxter 

räknas frukträd, bärväxter, två- och fleråriga prydnadsväxter som planteras på friland 

samt, under förutsättning att de används för vidarekultur i yrkesmässig produktions

verksamhet, prydnadsväxterria krysantemum, nejlika, ros, begonia, pelargon, gerbera 
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och julstjärna samt köksväxterna tomat, gurka, sallat, kurbits, purjolök, selleri, lök och 

kål. 

Kvalitetskraven på plantmaterial uppställs för att främja utbudet av plantmaterial 
som är sunt, av god kvalitet och lämpligt för växtförhållandena. De kvalitetskrav som 

uppställts för plantmaterial som hålls till salu gäller även import. För plantmaterial som 

importeras för vidarekultur eller för eget bruk gäller dock inte kvalitetskraven. På 

import av sådant plantmaterial gäller endast vissa bestämmelser om största tillåtna 

::. mängd växtförstörare, d.v.s. växtskyddskrav. 

Plantmaterial som importeras och hålls till salu skall, med vissa undantag, vara 

' riktigt angivet beträffande art och sort samt beträffande klassificering. Importör och 
försäljare av sådant plantmaterial är skyldig att informera köparen om plantmaterialet 

inte är lämplig för växtförhållandena eller om osäkerher råder därom. 

Näringsutövare söm idkar produktion av, handel med eller import av plantmaterial 

för trädgårdsväxter skall göra en anmälan hos övervakningsmyndigheten innan han 

: '· inleder eller upphör med verksamheten. Näringsutövaren är även skyldig att föra ett 

plantmaterialregister. 

,,.· 

Om de föreskrivna kvalitetskraven inte uppfylls, kan den övervakande myndigheten 

förbjuda iinport och försäljning av ifrågavarande produkter. Den övervakande myndig

heten kan i vissa fall ålägga ägaren av produkterna att förstöra dem. 

3. Lagstiftningsbehörigheten 

Lagförslaget innehåller i hu\/udsak bestämmelser om kvalitetskrav på.växtplantor. 

Kraven gäller både plantans duglighet för avsett ändamål och det att den inte får 

innehålla en skadlig mängd växtförstörare. Lagförslaget rör således främst angelägen-

0, heter som faller under landskapets behörighet enligt 18 § 15 p. självstyrelselagen (jord

och skogsbruk). De bestämmelser i rikslagstiftningen om plantmaterial som rör 

växtskyddskrav på plantmaterial som skall importeras tillhör dock rikets behörighet 

enligt 27 § 33 p. självstyrelse1agen (förebyggande av införsel av växtförstörare till 

landet). Också vissa andra angelägenheter av rikslagstiftningsnatur är reglerade i 
rikslagstiftningen om plantmaterial. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att Republikens president nyligen förordnat en 

landskapslag att förfalla pga att en statlig myndighet ålades förvaltningsuppgifter genom 
lagen, trots att statlig myndighet inte får åläggas förvaltningsuppgifter genom land
skapslag (lagtingets beslut om antagande av landskapslag om tillämpning i landskapet 

Åland av bambidragslagen m.a.a. framst. nr 40/1993-94). Enligt 31 § självstyrelsela

gen är statliga myndigheter likväl inom gränserna för sin allmänna behörighet skyldiga 

att på begäran av landskapsstyrelsen bistå landskapsmyndighetema. När en statlig 

myndighet bistår landskapsstyrelsen i överensstämmelse med nämnda paragraf bör 
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eventueH myndighetsutövning gentemot enskild härledas ur landskapsstyrelsens eller 

annan självstyrelsemyndighets beslutsmakt i ifrågavarande angelägenheter. Den 

bestämmelse i lagen om plantmaterial enligt vilken tullen är skyldig att på begäran ge 

den övervakande myndigheten handräckning behöver därför inte undantas från blankett

lagens tillämpningsområde. Däremot bör det vara nödvändigt att från tillämpningsom

rådet undanta den bestämmelse som ger tullen självständig rätt att stoppa införsel av 

ogranskat varuparti, vilket likväl inte utgör hinder för landskapsstyrelsen att begära att 

tullen stoppar införseln av. det ogranskade varupartiet och att tullen utför uppdraget. 

Frågan om.vem lagstiftningsbehörigheten på området tillkom enligt 1951 års själv

styrelselag är av intresse med tanke på bestämmelsemai 71 §gällande självstyrelselag. 

De starkaste skälen talar för att behörigheten på området tillkom landskapet också 

enligt 1951 års. självstyrelselag, men det finns också skäl som talar mot en sådan 

tolkning. Mot att behörigheten tillkom landskapet talar närmast , det att handel med 

utsädesvaror tidigare uttryckligen tillkom riket (11 §. 2 mom. · 10 samt 20 p.). Den 

första rikslagstiftningen om ·plantmaterial tillkom dock redan· år 1942, varför stor 

försiktighet måste iakttas innan analogislut med hjälp av nämnda 20 p. görs i föreva

rande avseende. Denna försiktighet påkallas särskilt av det faktum att såväl jordbruks

frågor som näringsrättsliga frågor i huvudsak föll under landskapets behörighet enligt 
1951 års själv styrelselag. 

Vid bedömningen av behörighetsfrågan enligt 1951 års självstyrelselag måste 

hänsyn tas även till det att syftet med plantmateriallagstiftningen aldrig varit detsamma 

som syftet med lagstiftningen om handel med utsädesvaror. Den sistnämnda lagstift

ningen föranleddes nämligen av tull,. och handelspolitiska skäl, samt av skäl som hörde 

samman med landets självförsörjning, medan syftet med plantmateriallagstiftningen var 

och fortfarande är att förhindra att undermåligt plantmaterial hålls till salu. Land

skapsstyrelsen bedömer därför att det f;n. inte finns någon plantmateriallagstiftning som 

skall tillämpas i landskapet pga 71 § självstyrelselagen. Landskapsstyrelsen bedömer 

även att det inte finns någon lagstiftning om här avsedda angelägenheter som är 

tillämplig pga 45 § i 1951 års självstyrelselag. 

4. Ekonomiska och administrativa konsekvenser 

Genom den föreslagna lagen påförs landskapsstyrelsen nya förvaltningsuppgifter. 

Dessa förvaltningsuppgifter består i att förrätta inspektioner och att upprätthålla ett 

register över näringsidkare som utövar i lagen avsedd produktion av, handel med eller 

import av plantmaterial för trädgårdsväxter. De nya uppgifterna s~l handhas: vid 

landskapsstyrelsens jordbruksbyrå och de kan handhas av nuvarande personal utan 

någon personalökning. Inspektionerna, som beräknas uppgå till ca 100 per år, kan i 
stor utsträckning samordnas med annat fältarbete. 

För inspektionerna uppbärs avgifter. Avsikten är att bestämma avgiftemas·storlek 

så att inspektionsverksamheten blir självbärande. Eftersom inspektionsverksamheten 
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skall vara självbärande och inga personalresurser ökas medför lagstiftningen totalt sett 
en· inkomstökning för landskapet. Denna har beräknats till·ca 5000 mark per år. 

DETALJ MOTIVERING 

1 § I paragrafen anges de riksförfattningar som görs tillämpliga och däri anges även att 

ändringar av ifrågavarande författningar automatiskt skall tillämpas, om inte annat 

följer av någon bestämmelse i lagen. 

2 § I paragrafen har lands~psstyrelsen beaktat att rätten att lagstifta om förebyggande 
av införsel av växtförstörare till landet numera är en riksangelägenhet. Rikslagstift

ningen på det området skall alltså tillämpas även ilandskapet. Detta förhållande har i 
paragrafen klargjorts genom att bestämmelserna i ifrågavarande riksförfattningar vilka 

rör förebyggandet av införseln till landet av växtförstörare inte medtagits i land

skapslagens tillämpningsområde samtidigt som det i paragrafen ges en upplysning om 

att rikslagstiftningen därom är tillämplig i landskapet. Denna metod har ansetts mest 

ändamålsenlig med tanke på myndighetsutövningen. 

3 § I paragrafen har vissa materiella .undantag gjorts från ifrågavarande riksförfatt

ningar. 

Undantaget i 1 mom. föranleds av att växtförhållandena i landskapet av klimatolo

giska skäl inte är desamma som växtförhållande i Finland, särskilt i de nordligare 

delarna av landet. 

Undantagen i 2 och 3 mom. är en konsekVens av att landskapsstyrelsen i land

skapet skall handha bl.a. de förvaltningsuppgifter som enligt ifrågavarande riksför

fattningar handhas avjordbruksstyrelsen. 

·Bestämmelserna i 3 rriom. föranleds av att landskapet svarar för den verksamhet 

som landskapsstyrelsen utövar. 

De bestämmelser som i 4 mom. undantagits från landskapslagens tillämpningsom

råde rör auktorisering av inspektörer, inspektionsavgifter och arvoden, vissa skyldig

heter för tullen, delegering, ikraftträdande, övergångsbestämmelser samt publicering av 

särskilda kvalitetskrav. Såvitt gäller bestämmelsen om vissa uppgifter som ankommer 

på tullen framgår skälen av den allmänna motiveringen. Orsaken till att bestämmelserna 

om auktorisering av inspektörer undantagits är att inspektionerna skall handhas av 

landskapsstyrelsens tjänstemän varvid· arbetsupgiften ingår i deras egentliga arbetsupp

gifter. Orsaken till att bestämmelserna om inspektionsavgifter och arvoden undantagits 

är att erforderliga bestämmelser därom skall beslutas av landskapsstyrelsen med stöd 

av landskapslagen om gnmderna för avgifter till landskapet (27/93). Bestämmelsen om 

delegering har undantagits eftersom den är obehövlig i och med att också förordningen 
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om plantmaterial omfattas av landskapslagen. Den bestämmelse som gäller publicering 

av Särskilda kvalitetskrav har undantagits, eftersom det bedömts tillräckligt att kraven 

delges registrerade plantskolor, planthandelsrörelser och förmedlare. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna i ifrågavarande riksförfattningar har 

ersatts av bestämmelser därom i landskapslagen. 

4 § De förvaltningsuppgifter som lagstiftningen föranleder skall i landskapet handhas 

av landslcipsstyrelsen. Eftersom det inte skall finnas särskilda auktoriserade inspektörer 
skall också de uppgifter som enligt ifrågavarande rikslagstiftning ankommer på 
inspektörerna handhas av landslr..apsstyrelsen. 

5 § Paragrafen innehåller närmast ett klargörande av besvärsvägama. 

6 § Eftersom det tidigare inte funnits någon skyldighet att göra de anmälningar som 

förutsätts ~öras enligt lagen, har i paragrafen hänsyn tagits till att övergångsbestämmel
ser erfordras för den verksamhet som bedrivs när lagen träder i kraft. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSK,APSLAG 
om tillä:inpning i landskapet Åland av vissa riksföd'attningar om plantmaterial 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 
Lagen 'den 12 april 1991 om plantmaterial (FFS 663/91) och förordningen den f 1 

november 1991 ·om plantmaterial (FFS 1360/91) skall, med i denna lag angivna 

avvikelser, tillämpas i landskapet Åland. 

Änd1ing av i 1 mom. angiven författning gäller i landskapet, om inte annat följer 

av bestämmelserna i denna lag. 

2 § 
De bestämmelser i de i 1 § li mom. angivna författningarna som rör växtskydds

krav på plantmaterial som importeras från annat land. innefattas inte i tillämpningsom

rådet för denna lag. 

Om de växtskyddskrav som gäller för plantmaterial som importeras gäller vad 

därom i rikslagstiftningen är föreskrivet. 

3 § 
Bestämmelserna i den i 1 § 1 mom. nämnda lagen om krav på lämplighet för 

växtförhållandena i Finland eller finländska växtförhållanden skall i landskapet avse 

lämplighet för växtförhållandena i landskapet. 

Skyldigheterna enligt de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna att lämna uppgifter 

och göra anmälningar till jordbruksstyrelsen skall i landskapet avse anmälningar och 

uppgifter till landskapsstyrelsen. 

Kostnaderna för sådant tvångsutförande som avses i 26 § av den i 1 § 1 mom. 

nämnda lagen skall i landskapet förskotteras med landskapets medel. 

Bestämmelserna i 15, 17 § 4 mom., 22, och 33-35 §§ av den i 1 § 1 mom. 

nämnda lagen samt i 11 §, till den del den gäller skyldighet att publicera särskilda 

kvalitetskrav, och 12 § 1 mom. av den i 1 § 1 mom. nämnda förordningen skall inte 

tillämpas i landskapet. 

4 § 

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. nämnda författningama 

ankommer på jord- och skogsbrnksministeriet, jordbruksstyrelsen samt auktoriserade 

inspektörer skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen. 
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5 § 

Om sökande av ändring i beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna 

lag gäller vad därom i 32 § av den i 1 § 1 rnorn. nämnda lagen är stadgat om sökande 

av ändring i beslut som fattats av jordbruksstyrelsen. 

6 § 

Denna lag träder i kraft den 

Den som när denna lag träder i kraft bedriver näringsverksamhet som är an

mälningspliktig enligt denna lag skall göra en anmälan därom till landskapsstyrelsen 

inom sex månader efter lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 13 maj 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson 
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Lag 
om plantmaterial 

Given i Helsingfors den 12 april 1991 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Syfte 

Syftet med denna lag är att främja utbudet 
av sådant plantmaterial för trädgårdsväxter 
som är sunt, av god kvalitet och lämpligt för 
växtförhållandena i Finland samt att främja 
tillgången på tillräcklig information om träd
gårdsväxters plantmaterial för dem som köper 
eller annars använder materialet. 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på handel med och 
import av plantmaterial för trädgårdsväxter 
samt på sådan produktion av detta material 
som sker med tanke på handel. Som handel 
anses utbjudande, försäljning och förmedling 
av plantmaterial, dock inte obetydlig handel 
som inte idkas yrkesmässigt. 

Om åtgärder för skydd av växter mot växt
förstörare stadgas i växtskyddslagen (127/81). 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) trädgårdsväxter plantskoleväxter samt de 

prydnads- och köksväxter om vilka stadgas 
genom förordning, 

2) plantskoleväxter sådana fruktträd, bär
växter samt två- och fleråriga prydnadsväxter 
som planteras på friland, 

Regeringens proposition 2541 90 
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 26/90 
Stora utsk. bet. 305/90 

3) plantmaterial lökar samt plantor och 
nat förökningsmaterial för växter med undan. 
tag av frön och av sättlökar avsedda ;:· 
matlöksproduktion, r 

4) förökningsmaterial växtdelar som har t • 
gits från moderplantan i förökningssyfte a 

5) f örökningskä/la det stäli1: där föröknings.. 
materialet samlas in, 

6) odlings/and den stat eller delstat där 
plantmaterialet från början till slut har vuxit 
eller, om det är fråga om sticklingsplantor, den 
stat eller delstat där sticklingsplantorna har j! 
ro~u. ~ 

7) växtförstörare sådana djur, växter, virus 
eller andra organismer som kan orsaka skada 
på växter eller produkter av dessa, och 

8) brukningsenhet en helhet som beslår av en 
eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar och 
inom vilken i samband med odling används 
samma maskiner, anordningar eller förrådsut· 
rymmen. 

2 kap. 

Produktion av plantmaterial för 
plantskoleväxter 

4§ 

Brukningsenhet 

På sådana brukningsenheter där plantmate
rial för plantskoleväxter odlas eller annan 
produceras eller lagras får inte förekomma 
större mängder växtförstörare än vad ~ 
stadgas genom förordning. På enheten får inte 
odlas potatis. 
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5 § 

Allmänna produktionsvillkor 

Plantskoleväxternas förökningsmaterial får 
endast tas från sådana moderplantor på vilka 
del inte förekommer större mängder växtför
störare ån vad som stadgas genom förordning 
och som med säkerhet tillhör arten eller sorten 
i fråga. 

Odling och annari produktion av plantskole-
1·äxter skall ordnas så att plantmaterialets 
förökningskälla vid behov kan klarläggas. 

6 § 

Produktion enligt särskilda 
produktionsvillkor 

Utöver vad 5 § stadgar om de allmänna 
produktionsvillkoren för plantmaterial gäller 
au plantskoleväxters plantmaterial får produ
ceras såsom plantmaterial klassificerat enligt 
särskilda prod uktionsvillkor. 

Särskild.a . produktionsvillkor kan ställas i 
fråga om fastställande av sundhet, äkthet, 
produktionssätt som konstaterats vara goda 
samt lämplighet för finländska växtförhållan
den i fråga om plantmaterial och moderplantor 
som används vid produktionen av materialet. 
Fastställande av lämplighet för finländska 
växtförhållanden förutsätter att det förök
ningsmaterial som används för produktionen 
av plantmaterialet eller. moderplantorna har 
lagits av växtmaterial som till si!t ursprung är 
sådant att det är lämpligt för växtförhållande
na i Finland eller som har odlats under en 
lillräckligt lång tid i Finland. 

Jordbruksstyrelsen meddelar efter behov 
föreskrifter om olika växtarters, sorters och 
artgruppers särskilda produktionsvillkor, klas
ser enligt villkoren och tillsynen över produk
lionen. Jordbruksstyrelsen skall föra och pub
licera en förteckning över de plantskoleväxter 
vars plantmaterial kan produceras såsom 
plantmaterial klassificerat enligt särskilda pro
duktionsvillkor. 

3 kap. 

Handel med planlmaterial för 
planlskoleväxler 

7 § 
Lokaliteter 

En näringsidkare som importerar och hand-

!ar med plantmaterial för plantskoleväxter 
skall ha lokaliteter som är lämpliga för ända
målet. Om de krav som ställs på dessa stadgas 
genom förordning. 

I försäljningslokaliteter får inte förvaras så
dant plantmaterial för plantskoleväxter som 
inte uppfyller stadgade allmänna kvalitetskrav 
eller eventuellt föreskrivna särskilda ··~vali
tetskrav. 

8 § 

·Allmänna kvalitetskrav 

Det plantmaterial för plantskoleväxter som 
importeras och saluförs skall uppfylla de all
männa kvalitetskraven. Plantmaterialet uppfyl
ler de allmänna kvalitetskraven, om det 

I) inte innehåller större mängder växt förstö
rare än som tillåts i förordning, 

2) inte innehåller betydande mängder fler
årigt ogräs eller delar av sådant, 

3) till storleken och formen är typiskt för 
arten och sonen i fråga, 

4) med avseende på växtens art- och sort
egenskaper samt dess utvecklingsskede är nor
malt utvecklat, inte har skador orsakade av för 
hög eller för låg cemperatur eller av vind samt 
har ett friskt rotsystem, 

5) inte .i betydande omfattning är frostskadat 
och inte heller är mekaniskt skadat så att dess 
senare utveckling väsentligt störs, 

6) har en tillräcklig vätskehalt (normal saft
spänning), och om det 

7) rätt planterat och riktigt skött under 
normala förhållanden slår rot och börjar växa. 

Kvalitetskraven i l mom. 2-7 punklen 
tillämpas inte på plantmaterial som importeras 
för vidarekultur eller för importörens eget 
bruk. 

9 § 

Särskilda kvalitetskrav 

Det plantmaterial för plantskoleväxter som 
saluförs och som importeras för annat ända
mål än som nämns i 8 § 2 mom. skall förutom 
de i 8 § angivna allmänna kvalitetskraven upp
fylla de särskilda kvalitetskrav som jordbruks
styrelsen ställer. 

Särskilda kvalitetskrav kan ställas i fråga om 
I) de omständigheter som nämns i 8 § l 

mom. 2-7 punkten och 
2) plantmaterialets storlek, form och utveck

lingsskede samt förpackning av plantmaterial. 



1324 Nr 663 

Särskilda kvalitetskrav kan ställas separat 
för 

I) art grupper, arter och sorter, 
2) i 6 § angivna klasser av plantmaterial som 

klassificerats enligt särskilda produktionsvill
kor, 

3) klasser av plantmaterial som i övrigt 
särskiljs enligt kvalitet och 

4) handeln mellan näringsidkare inom träd
gårdsbranschen samt annan handel. 

10 § 

Uppgifter som skall ges om plantmaterialet 

Det plantmaterial för plantskoleväxter som 
importeras och saluförs skall vara riktigt 
namngivet beträffande art och sort samt be
träffande klassificering, om det säljs som i 6 § 
angivet plantmaterial klassificerat enligt sär
skilda produktionsvillkor eller som plantmate
rial som hör till de kvalitetsklasser som avses i 
9 § 3 mom. 3 punkten. 

Om plantmaterial som avses i I rnom. inte är 
lämpligt för växtförhållandena i Finland eller 
om det råder osäkerhet i detta avseende, skall 
importören och säljaren informera köparen om 
detta. Jordbruksstyrelsen skall ge och publice
ra rekommendationer om sådant plantmaterial 
för plantskoleväxter som är lämpligt för växt
förhållandena i Finland. 

Genom förordning stadgas om hur den in
formation som avses i 1 och 2 mom. samt 
uppgift om säljarens namn och odlingslandet 
eller, då materialet har vuxit i flera olika stater 
eller delstater, de länder där det har vuxit skall 
märka?· ht på plantmaterialet eller på något 
annat sätt ges vid import och i olika handels
led. Genom förordning kan dessutom stadgas 
att u~j:lgift om förökningskällan för vissa arter 
och sorter av plantmaterial skall märkas ut på 
plantmaterialet eller lämnas på något annat 
sätt. ., 

4 kap. 

Produktion av och handel med 
plantmaterial för övriga trädgårdsväxler 

11 § 

Produktionsutrymmen 

P!antmaterial för andra trädgårdsväxter än 
plantskoleväxter (övriga trädgårdsväxter) får 
produceras och lagras endast i sådana utrym-

men där det inte förekommer störie mängder 
växtförstörare än vad som tillåts i förordning. 

Plantmatedal för köks- och prydnadsväxter 
får inte samtidigt produceras eller lagras i 
samma utrymmen, om detta medför fara för 
plantmaterialets sund het. 

12 § 

Produktionsvillkor 

Förökningsmaterialet för övriga trädgårds. 
växter får tas endast från sådana moderplantor 
på vilka det inte förekommer större mängder 
växtförstörare än som anges.genom förordning 
och som med säkerhet tillhör arten eller sorten 
i fråga. 

13 § 

Kvalitetskrav 

Det plantmaterial för övriga trädgårdsväxter 
som importeras och saluförs skall uppfylla de. 
allmänna kvalitetskraven och de särskilda ha. 
litetskrav som jordbruksstyrelsen vid behov 
föreskriver. Plantmaterialet uppfyller de all
männa kvalitetskraven, om det 

I) inte innehåller större mängder växtförstö
rare än va:d som anges i förordning, samt 

2) uppfyller de krav som i 8 § I mom .. 3-7 
punkten stadgas beträffande plantskoleväxter. 

Särskilda kvalitetskrav kan ställas beträffan
de de förutsättningar som avses i l mom. 2 
punkten samt dessutom i Jråga om vad 9 § 2 
mom. 2 punkten stadgar om plantskoleväxter. 
Särskilda kvalitetskr~v kan ställas separat för 
de grupper som avses i 9 § 3 mom. I, 3 och 4 
punkten. 

Plantmaterial som avses i l mom. skall vara 
rätt namngivet beträffande art och sort. Ge
nom förordning sta9gas hur 'dessa och andra 
behövliga uppgifter skall märkas ut på plant· 
materialet eller · på annat sätt ges ·vid imp0rt 
och i olika handelsled. 

5 kap. 

Tillsyn 

14 § 

Myndigheter 

Styrningen av produktionen av och handeln 
med plantmaterial för trädgårdsväxter samt 
tillsynen över denna produktion .o~h ~andel 
utövas av jord- och skogsbruksmin1stene1. 

" " J 
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J rdbruksstyrelsen skall såsom en myndighet 
nd~ ;ord- och skogsbruksministeriet sörja för 
~kställigheten av denna lag samt övervaka att 
tagen samt de stadganden och föreskrifter som 
utftlrdas med stöd a.v den iakttas. 

15 § 

Auktoriserade inspektörer 

Vid jordbruksstyrelsens tillsynsutövning 
skall anliras in>pektörer som den skriftligen 
tur bemyndigat för uppgiften. Till auktorise
rad inspektör kan utses anställda inom lant
bruksförvaltningen eller hos en rådgivningsor- . 
pnisation för jordbruket eller trädgårdsbran
sthen ·eller någon annan som är lämplig för 
uppgiften. 

Jordbruksstyrelsen skall se till att de auktori
strade inspektörerna företar de inspektioner 
som behövs för övervakningen. 

16 § 

I nspek t ionsrii tt 

Jordbruksstyrelseh. och auktoriserade in
spektörer har rätt att inspektera trädgårdsväx
ler, plantmaterial, brukningsenheter, produk
rionsutrymmen, lagrings- och försäljningsstäl
len, näringsidkares bokföring och register som 
avses i 21 § samt att kostnadsfritt ta behövliga 
prov. 

17 § 

/111porlinspektion 

Varje parti plantmaterial för trädgårdsväxter 
som importeras skall före införseln till landet 
~nspekteras på något av de införselställen som 
Jordbruksstyrelsen har bestämt. Denna kan i 
ens~ilda fall tillåta att ett oinspekterat import
panr förs in i landet. Ett oinspekterat import-
parti skall enligt jordbruksstyrelsens föreskrif
ter fraktas till en av denna bestämd inspek-
tionsplats. · 

Importinspektionen förrättas efter att im
portören har anmält det imporcerade partiet till 
Jordbruksstyrelsen eller en auktoriserad inspek
~ör. Om plantmaterialet imponeras för el! 
andamål som avses i 8 § 2 mom., förutsätter 
en tillämpning av de i 8 § 2 mom. och 9 § I 
rnom. angivn;i. lindrigare kvalitetskraven på 
dylikt plantmaterial att detta ändamål har 
nämnts i anmälan. Om innehållet i anmälan 
och hur den skall göras stadgas närmare ge-

.. nom förordning. 

Importinspektionen förrättas genom under
sökning av det importerade partiet eller på 
något annat lämpligt sätt. Ett importparti vars 
införsel inte förbjuds med stöd av 24 § eller i 
fråga om vilket förbudet har upphävts eller 
förfallit skall godkännas för import. Import 
kan tillåtas på basis av en inspektion som har 
förrättats i exportlandet, om myndigheterna i 
exportlandet och behöriga finska myndigheter 
har kommit överens om ett sådant förfatings
sätt. 

Det importerade partiet skall förvaras på 
införselstället under tullens tillsyn tills jord
bruksstyrelsen med stöd av I eller 3 mom. eller 
en auktoriserad inspektör med stöd av 3 mom. 
har godkänt importen. 

18 § 

Export inspek tian 

Plantmaterial för trädgårdsväxter kan för 
export inspekteras i Finland på exportörens 
begäran. Exportinspektion skall på begäran 
alltid förrättas, om myndigheterna i Finland 
och i importlandet har kommit överens om att 
den inspektion som förrättas i Finland skall 
godkännas i importlandet. 

19 § 

Skyldighet af/ lämna uppgifter 

En näringsidkare skall på begäran ge jord
bruksstyrelsen och auktoriserade inspektörer 
alla uppgifter som behövs för tillsyn och in
spektion. 

Jordbruksstyrelsen kan vid behov förplikta 
var och en att ge de uppgifter som behövs för 
tillsyn enligt denna lag och som framgår av de 
dokument som den förpliktade innehar. Skyl
digheten att lämna uppgifter gäller dock inte 
omständigheter som det är tillåtet att vägra 
vittna om på andra grunder än att en affärs
eller yrkeshemlighet skulle röjas. 

20 § 

· Anmäfningsskyldighet 

En näringsidkare som idkar sådan produk
tion av, handel med eller import av plantmate
rial för trädgårdsväxter som avses· i denna lag 
skall göra en skriftlig anmälan till jordbruks
styrelsen när han inleder eller upphör med sin 
näringsverksamhet eller när förändringar sker i 
denna verksamhet. Jordbruksstyrelsen för med 
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tanke på tillsynen ett register över näringsid
karna. 

Om innehållet i näringsidkarnas anmälnings
skyldighet stadgas närmare genom förordning. 
Genom förordning kan jordbruksstyrelsen 
även bemyndigas att meddela närmare före
skrifter om förfarandet vid anmälan. 

21 § 

Plant materialsregister 

En näringsidkare är skyldig att föra ett 
register över sin verksamhet enligt denna lag. 
Registret skall vara sådant att av det vid behov 
utan svårigheter framgår de för tillsynen be
hövliga uppgifterna om förökningskällan för 
plantskoleväxters plantmaterial, köp och 
försäljningar av trädgårdsväxternas plantmate
rial samt förvaringsplatser för materialet. När
mare stadganden om registrets innehåll och 
uppläggning utfärdas genom förordning. 

22 § 

lnspektionsavgi/ter och arvoden 

För inspektioner enligt denna lag uppbärs till 
staten avgifter vars storlek fastställs genom 
förordning enligt de allmänna grunder som 
anges i lagen om grunderna för avgifter till 
staten (980173). 

Till inspektörer som har auktoriserats av 
jordbruksstyrelsen kan betalas arvode och 
kostnadsersättning för inspektionerna. Jord
och skogsbruksministeriet beslutar om betal
ning av arvoden och ersättningar och om deras 
storlek. 

23 § 

Tystnadsplikt 

Den som i samband med e11 uppdrag enligt 
denna lag har fått uppgifter om en näringsid
kares affärs- eller yrkeshemlighet eller ekono
miska ställning får inte röja dem, om inte den 

.. till vars förmån tystnadsplikt stadgas sam
" tycker till detta. 

Vad som stadgas i l mom. hindrar inte att 
uppgifterna lämnas ut 

I) till en åklagar- eller polismyndighet för 
utredning av brott, 

2) till en myndighet som avses i 14 § för 
utförande av uppgifter enligt denna lag, och 

3) till en myndighet som prövar besvär i ett 
ärende enligt denna lag. 

6 kap. 

Tvångsmedel och påföljder 

24 § 

Förbud 

Jordbruksstyrelsen kan förbjuda import eller 
försäljning av ett visst parti plantmaterial för 
trädgårdsväxter, om materialet inte motsvarar 
de kvalitetskrav som ställs i denna lag eller i ,: 
stadganden eller föreskrifter som har utfärdats.~ 
med stöd av den. j 

Jordbruksstyrelsen kan även förbjuda att en j:! 
brukningsenhet eller byggnad eller något annat 1: 
utrymme används för odling, annan produk. i'. 
tion eller lagring av plantmaterial för träd. ·.· 
gårdsväxter, om brukningsenheten, byggnaden ; 
eller utrymmet inte motsvarar de krav som . 
ställs i denna lag eller i stadganden eller före. : 
skrifter som har utfärdats med stöd av den. 

En auktoriserad inspektör kan meddela c11 
förbud som nämns i I mom. så att det gäller 
temporärt. Inspektören skall meddela förbudet 
skriftligen och se till att beslutet delges parter. 
na. Det temporära förbudet skall sändas rill 
eller på något annat sätt tillställas jordbruks- ; 
styrelsen för behandling inom tre dagar efter l 
att det meddelades, vid äventyr att förbudet c 

förfaller. 
Ett förbud enligt I och 2 mom. skal! medde- i' · 

!as så att det gäller en viss tid, om den brist 
som ligger till grund för förbudet kan avhjäl· 
pas. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål, 
om den grundläggande bristen har avhjälpts 
eller om den inte längre är av betydelse med 
tanke på förbudet. 

25 § 
Förordnande om utförsel av plantmuterial 

Jordbruksstyrelsen kan bestämma att plant· 
material vars import har förbjudits med stöd 
av 24 § skall transporteras ut ur landet inom en 
viss t.id. Vid transporten skall jordbruksstyrel
sens föreskrifter följas . 

26 § 

Förstörande av plantmaterial 

Jordbruksstyrelsen kan bestämma att plant· 
material som enligt 24 § inte får saluföras eller 
importeras skall förstöras. Materialet sk?ll 
förstöras enligt jordbruksstyrelscns föresknf· 
ter. 
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Ett åläggande att förstöra plantmaterial skall 
förenas med hot om att en åtgärd som inte har 
skeU enligt åläggandet vidrns på den försumli
ges bekostnad. Kostnaderna för sådant tvångs
utförande betalas av statens medel och uppbärs 
hos den försumlige enligt lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg (367 / 
61). 

27 § 

Vite 

Jordbruksstyrelsen kan förena ett förbud 
enligt 24 §, skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt 19 § och skyldigheten att följa transpÖrt- · 
föreskrifterna enligt 17 § I mom. och 25 § med 
vite. Jordbruksstyrelsen beslutar också om ut~ · 
dömande av vitet. 

28 § 

Handräckning 

Polis~. tull- och brandmyndigheterna skall 
på jordbruksstyrelsens eller en auktoriserad 
inspektörs begäran ge handräckning vid över
vakningen av att denna Jag samt de stadganden 
och föreskrifter som har. utfärdats· med stöd av 
den iakttas. 

29 § 

Broll mot tystnadsplikten 

Om straff för brott mot tystnadsplikt som 
begås av en tjänsteman eller av en offentligt 
anställd arbersragare stadgas i 40 kap. 5 § 
strafflagen. 

30 § 

Straffstadgande 

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslös
het underlåter att lämna de uppgifter som 
avses i 10 § eller 13 § 3 mom., att göra 

.. anmälan enligt 20 § eller att föra register enligt · 
• 21 §, skall för brotl mor lagen 0111 plantmate
rial dömas till böter, om inte strängare straff 
stadgas i någon annan lag. 

Jordbruksstyrelsen anmäler i stället för de 
myndigheter som nämns i 14 § ett brotl enligt I 
mom. till ätalsprövning. Anmälan behöver inte 
göras, om brottet som helhet betraktat skall 
anses som uppenbart ringa. 

2 4106680 

7 kap. 

Särskilda stadganden 

31 § 

Beredning av föreskrifter 

Jordbruksstyrelsen skall vid beredningen av 
föreskrifter som avses i 6 § 3 mom., 9 § l 
mom., 13 § I mom. och 20 § 2 mom. höra 
företrädare för producenterna och köparna av 
plantmaterial för trädgårdsväxter samt handeln 
och forskningen ·på detta område. 

32 § -~-

Ändringssökande 

. I ett beslut som jordbruksstyrelsen har fattat 
med stöd av denna lag får ändring sökas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto
len enligt lagen öm ändringssokande i förvalt
ningsärenden (154/50). I beslut om föreläggan· 
de av vite får ändring dock inte sökas genom 
särskilda besvär. 

Ett beslut som har meddelats med stöd av 
24 § 1 mom. skall iakttas trots att ändring har 
sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen 
vid behandlingen av besvären förbjuder verk
ställigheten eller bestämmer att den skall av
brytas. 

33 § 

Närmare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

34 § 

lkrafllrädande 

Denna lag träder i kraft den l mars 1992. 
Genom denna lag upphävs lagen den 8 april 
1960 om tillsyn över odlingen av och handeln 
med särskilda plantskoleprodukter ( 190/60) 
jämte ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

35 § 

Övergångsstadganden 

En näringsidkare, som när denna lag träder i 
kraft bedriver sin verksamhet i form av en i 1 § 
förordningen angående tillsyn över odlingen av 
och handeln med särskilda plantsko!eproduk-
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ter (357 /60) nämnd registrerad plantskola, re· 
gis!rerad planthande!srörelse eller registrerad 
förmedlare, får idka produktion och import av 
samt handel med plantmaterial för trädgårds· 
växter enligt denna lag utan att göra en sådan 
anmälan om påbörjad näringsverksamhet som 
avses i 20 §. 

Helsingfors den 12 april 1991 

Näringsidkare ·som inte avses i I mom. <Xh 
som när denna lag träder i kraft bedriver i 
lagen nämnd näringsverksamhet skall göra eti 
anmälan enligt 20 § om påbörjande av närings. 
verksamhet inom ett år efter ikraftträdandet, 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Toivo T. Pohja/a 
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Förordning 
om plantmaterial 

Given i Helsingfors den 21 november 1991 

På föredragning av jord- och skogsbruksministem stadgas med stöd av lagen den 12 april 1991 
om plantmaterial (663/91): 

1 § 
· Tillämpningsområde 

Prydnadsväxter enligt 3 § I punkten lagen 
om plantmaterial (663/91) är krysantemum, 
nejlika, ros, begonia, pelargon, gerbera och 
julstjärna och köksväxter tomat, gurka, sallat, 
kurbits, purjolök, selleri, lök och kål, alla 
förenämnda prydnads- och köksväxter dock 
endast om plantmaterial för dem används för 
Y,idarekultur i yrkesmässig produktionsverk
sa'inhet. 

2§ 

N äringsanmälan 

En näringsidkare skall minst en månad innan 
han inleder sin näringsverksamhet göra en 
skriftlig anmälan enligt 20 § lagen om plant
material till jordbruksstyrelsen om att verksam
heten har inletts. Anmälan om att närings
verksamheten har upphört eller om föränd
ringar i verksamheten skall göras skriftligen 
och utan dröjsmål. 

En anmälan· dm att näringsverksamhet har 
inletts skall innehålla uppgifter om företagets 
namn, dess försäljnings- och lagringsställen 
samt andra verksamhetsställen, kontaktuppgif-

ter om ägaren eller innehavaren och uppgifter j 
om verksam11etens art samt om brukningsen· l 
hetemas arealer och de platser där de är 
belägna. 

Ett registrerat företag skall årligen före 
ingången av april anmäla sina plantbutikers 
och plantförsäljningsställens namn och adresser 
till jordbruksstyrelsen, om dessa. är belägna 
någon annanstans än i samband· med det 
huvudsakliga verksamhetsstället. 

Jordbruksstyrelsen meddelar nännare före
skrifter om det förfarande som skall iakttas när 
en anmälan görs. 

3§ 
Plantmaterialsregister 

En näringsidkares register som avses i 21 § 
lagen om plantmaterial skall vara skriftli~t. 
Registret skall hållas vid dagsläget, och v;d 
partihandel och plantskoleodling skall alla kop 
och all försäljning av plantmaterial och dess 
förökningsmaterial, förvaringsplatserna för 
plantorna samt förökningskällan för det plan.t· 
material som använts antecknas i registret. Vtd 
minuthandel skall köp av plantmaterial och 
förvaringsplatserna för plantmaterialet anteck· 
nas i registret. 



Nr 1360 2637 

"ftlAV.fC8istret skall utöver vad som st~dgas i l 
,,jll;llil.framgå arterna.,. sorterna~~ ~angderna 
· Sflddant plantmatenal eller. forokmngsmate
tlll som köpts,. sålts eller l~po~rats. Om 

, påntmaterialet iqiporterats for vidarekultur 
.- för importörens eget bruk, skall detta 
tjdligt antecknas i registret. Om import eller 
f&li]jning av ett plantparti är förbjuden, skall 
rppgifter om förbudet och· om förvaringsplaF 
fell för plantorna antecknas i registret. 

·t plantskolor skall antingen vid växtplatserna 
c&r på de odlingskartor som anger växtplat
~ finnas tydliga anteckningar om de växan
de plantornas art och sort. 

4§ 

Lokaliteter 

De lokaliteter som disponeras av en närings
idkare som importerar och handlar med plant
material för plantskoleväxter skall ha en sådan 
konstruktion, belysning, ventilation och utmst
lling att det är möjligt att hantera och förvara 
plantor i dem utan risk för att växtsjukdomar 
eller växtförstörare sprids, och att plantorna 
där hålls livskraftiga och saludugliga. 

5§ 

Sundhetskrai• för produktionsplatsen 

På en brukningsenhet där plantmaterial för 
plant~koleväxter odlas på friland eller lagras 
°':_h 1 utrymmen där plantmaterial för andra 
ti:adgårdsväxter produceras ellt:r lagras får inte 
~r~komma. sådana växtförstörare som stadgas 
1 ~ilaj!a I llll denna förordning. 

6§ 

Sundhetskrav på moderplantor 

I mod:rplantorna till plantskoleväxter eller 
~~~ra ~~ad~år~~växter får inte förekomma så

a va~tforstorare -som stadgas i bilagorna I 
och II till denna förordning. 

7§ 

Allmänna kvalitetskrav på plantmaterialets 
sundhet 

1 plantmaterial för trädgårdsväxter som im
:;ortera~ och saluförs får inte förekomma så
a ana vaxtförstön~re som nämns i förteckning-
rna A l och A " . b.l . ·11 ,... d . ·. föreb ... 1 t agan tI 1oror nmgen om 

yggande av mförsel till. landet av växtför-

störare (173/81 ), vilken givits med stöd av 
växtskyddslagen (127/81), eller större mängder 
växtförstörare än vad som stadgas i bilaga III 
till denna förordning. 

8§ 

Anteckningar om plantskoleväxter 

De uppgifter om plantmaterialet för plant
skoleväxter som avses i 10 § lagen om plant
material skall antecknas i ett plantintyg. An
teckningarna skall göras enligt modellen i 
bilaga IV till denna förordning. Vatje separat 
planta, plantknippe, plantparti, förpackning 
eller del därav som innehåller plantor av 
samma sort vilka inte är ihopknippade skall vid 
försäljning eller import förses med ett .plantin
tyg. 

Odlingslandet skall anges med en delstats 
exakthet om i staten finns delstater som märk
bart skiljer sig från varandra i fråga om 
klimatförhållandena. 

Plantmaterialet för arter och sorter som 
förökats från frö och som uppräknats i bilaga 
V till denna föror9ning samt för växter som 
avses i 6 § lagen om plantmaterial och som 
producerats enligt särskilda produktionsvillkor 
skall även förses med anteckning om förök
ningskällan. I fråga om det sistnämnda plant
materialet skall förökningskällan antecknas 
med en orts noggrannhet. 

9§ 
Anteckningar om andra trädgårds11äxter 

De uppgifter om plahtmaterialet för någon 
annan trädgårdsväxt än en plantskoleväxt vilka 
avses i 13 § 3 mom. lagen om plantmaterial 
skall märkas ut på plantmaterialet med beak
tande i tillämpliga delar av vad som i 8 § I 
mom. 1 och 3 meningen stadgas om anteck
ningar. I fråga om plantmaterial av detta slag 
skall på samma sätt. även anges försäljarens 
och odlarens namn. · 

10 § 

Importanmälan 

En sådan anmälan ·om .ett importparti av 
plantmaterial vilken avses i I 7 § 2 mom. lagen 
c;im plantmaterial kan vara muntlig eller skrift
lig. Anmälan skall göras i tillräckligt god tid 
för att en inspektion skall kunna ordnas. Av 
anmälan skall framgå importörens namn, im-
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portdatum, importplats och mängderna av 
plantor som importeras. 

Med avvikelse från vad som stadgas i I 
mom. skall anmälan alltid göras skriftligen och 
undertecknas, om plantmaterialet importeras 
för ett sådant ändamål som nämns i 8 § 2 
mom. lagen om plantmaterial. Av anmälan 
skall utom de uppgifter som nämns i I mom. 
även framgå plantornas arter och sorter samt 
var plantorna kommer att odlas. 

11 § 

Publicering av särskilda kvalitetskrav 

Jordbruksstyrelsen skall en gång publicera i 
Officiella tidningen de särskilda kvalitetskrav 
på plantmaterialet för trädgårdsväxter som den 

Helsingfors den 21 november 1991 

har bestämt med stöd av 9 §eller 13 §lagen om 
plantmaterial. De särskilda kvalitetskraven 
skall dessutom delges registrerade plantskolor, 
planthandelsrörelser och förmedlare. 

12 § 

lkraflträdelse- och övergångsstadgande 

Denna förordning träder i kraft den l mars 
1992. 

Stadgandena i 3 § denna förordning orn 
innehållet i en näringsidkares register samt 
stadgandena i 8 § om anmälan om föröknings. 
källan tillämpas dock först på sådant plantma. 
terial som har förökats sedan förordningen 
trätt i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbrnksminister Martti Pura 
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BILAGA I 

1 Vb:tförstörare som inte får förekomma på en brukningsenhet, där man odlar på friland eller 
~ plantmaterial för plantskoleväxter, eller i plantskoleväxters moderplantor 

BAKTERIER 
Erwinia amylovora Päronpest 

V1RUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Beet necrotic yellow vein virus 
Tomato spotted wilt virus 

SVAMPAR 
Ceratocystis ulmi 
Colletotrichum acutatum 
Phytophthora fragariae 
Phytophthora fragariae var. rubi 
Sclerotium cepivorum 
Synchytriurn endobioticum 

NEMATODER 
Globodera rostochiensis 
Globodera pallida 

Rhizomania-sjuka 
Bronsfläckvirus hos tomat 

Holländsk almsjuka 

Jordgubbsrödröta 

Lökvitröta 
Potatiskräfta 

Gul potatiscystnematod 
Vit potatiscystnematod 

2. Växtförstörare som inte får förekomma på ett utrymme, där plantmaterial för andra 
trädgårdsväxter produceras eller lagras, eller i andra trädgårdsväxters moderplantor 

BAKTERIER 
Erwinia chrysanthemi 
P.seudomonas caryophylli Nejliksprickbakterios 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Chrysanthemum stunt viroid 
Tomato spotted wilt virus 

SVAMPAR 

Bremia lactucae 
D!dymel!a bryoniae 
D~dymella chrysanthemi 
D1d~mella lycopersici 
Erys1phe cichoracearum 
Fulvia fulva 
Oi?ium spp. 
Phialophora cinerescens 
Pseu?operonospora cubensis 
Pucc1ma horiana 
Puccinia pelargonii-zonalis 
Sphaerotheca fuliginea 

Bronsfläckvirus hos tomat 

Sallats bladmögel 
Gurksvartprickröta 
Krysantemsvartröta 
Tomatkräfta 
Gurkmjöldagg 
Sammetsfläcksjuka hos tomat 
Tomatmjöldagg 

Gurkbladmögel 
Vit krysantemumrost 
Pelargonrost 
Gurkmjöldagg 

i. 
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INSEKTER 

Amauromyza maculosa 
Bemisia tabaci 
Frankliniella ocddentalis 
Liriomyza huidobrensis 

·· Liriomyza sa.tivae 
Liriomyza trifolii 
Thrips palmi 

Mjöllus 
Kalifornisk trips 

Serpen tinminerarflu$å '·. 

i 
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BILAGA II 

I plantskoleväxters eller andra triidglrd<.-växters moderplantor får inte förekomma sådana 
vtxtf6rstörare som nämns i bilaga I till denna förordning eller som räknas upp nedan 

1. Växtförstörare som inte får förekomma i plantskoleväxters moderplantor 

BAKTERIER 

Corynebacterium fascians Jordgubbsknippebakterios 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Virus och organismer som liknar mykoplasma i 
den mån som de skadar växternas normala 
tillväxt 

SVAMPAR 

Phytophthora cactorum 

INSEKTER OCH KVALSTER 

Cecidophyopsis ribis 
Panonychus ulmi 
Pennisetia hvlaeiformis 
Steneotarsonemus pallidus 
Thomasiniana (Resseliella) ribis 
Thomasiniana theobaldi 

NEMATODER 

Aphelenchoides spp. 
DHylenchus dipsaci 

Jordgubbsläderröta 

Vinbärsgallkvalster 
Fruktträdsspinnkvalster 
Hallonglasvinge 
J ordgubbskva Ister 
Vinbärbarkgallmygga 
Hallon barkgallm ygga 

Jordgubbsbladnematod 
Stjälknema tod 

2. Växtförstörare som inte får förekomma i andra trädgårdsväxters moderplantor 

BAKTERIER 

Agrobacterium tumefaciens Rotkräfta 
Corynebacterium fascians Knippebakterios 
Xanthomonas campestris pv. begoniae Blad- och stjälkbakterios på begonia 
Xanthomonas campestris pv. pelargonii Blad- och stjälkbakterios på pelargon 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Virus och organismer som liknar mykoplasma 
1 den mån som de skadar växternas 
avkastningsföm1åga 

INSEKTER OCH KVALSTER 
Hemitarsonemus latus 
Steneotarsonemus pallidus 

41075!T 

Toppskottskvalster på begonia 
Jordgubbskvals ter 
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BILAGA III 

Växtförstörare som inte får förekomma i större mängder än det nedan stadgade 
plantmaterial för trädgårdsviixter som importeras och saluförs 

sådant 

l. Plantmaterial för plantskoleväxter 

BAKTERIER 

Agrobacterium rhizogenes 
Agrobacterium tumefaciens 
Corynebacterium fascians 

Rotkräfta 
Knippebakterios 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Beet necrotic yellow vein virus Rhizomania-sjuka 
Tomato spotted wilt virus Sronsfläckvirus hos tomat 
Andra virus och organismer som liknar myko-
plasma 

SVAMPAR 

Colletotrichum acutatum 
Didymella applanata 
Leptosphaeria coniothyrium 
Nectria galligena 
Phytophthora cactorum 
Phytophthora fragariae var. rubi 
Andra svampar som förorsakar växtsjukdomar 

INSEKTER OCH KVALSTER 

Alla insekter och kvalster som är skadliga för 
växter 

NEMATODER 

Aphelenchoides fragariae 
D1tylenchus dipsaci 

Hallonskottsjuka 

Lövträds kräfta 
Jordgubbsläderröta 

Jordgubbsbladsnematod 
Stjälknematod 

Mängd besrnitta. 
de plantor 
högst% 

0,5 
5 
0,5 

0 
0 

0,5 

0 
0,5 
0,5 
0,5 
0 
0 
2 

2 

0 
0 

. : : ·. 

i 
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z. Plantmaterial för andra träd1~årdsväxter 

2.1. Plantor till köksväxter 

BAKTERIER 

Xanthomonas campestris pv. carnpestris Brunbakterios 

Mängd besmitta· 
de plantor 
högst% 

0 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Virus och organismer som liknar mykoplasma 0 

SVAMPAR 
Bremia lactucae 
Botrytis allii 
Didymella bryoniae 
Didymella lycopersici 
Erysiphe cichoracearum 
Fulvia fulva 
Fusarium oxysporum 
Fusarium oxysporum 
Oidium spp. 
Peronospora destructor 
Phomopsis sclerotioides 
Plasmodiophora brassicae 
Pseudoperonospora cubensis 
Pyrenochaeta lycopersici 
Pythium spp. 
Sclerotinia sclerotiorum 
Septoria apiicola 
Sphaerotheca fuliginea 
Urocystis cepulae 
Ycrticillium spp. 
Andra svampar som förorsakar växtsjukdomar 

INSEKTER, KVALSTER OCH NEMA TODER 

Alla insekter, kvalster och nematoder som är 
skadliga för gurka, sallat och tomat 
Andra insekter, kvalster och nematoder som är 
skadliga för växter 

Sallatsbladmögel 
Lökgråmögel 
Gurksvartprickröta 
Tomatkräfta 
Gurkmjöldagg 
Sammetsfläcksjuka hos tomat 
Vissnesjuka på gurka och tomat 
Lökfusarios 
Tomatmjöldagg 
Lök bladmögel 
Svart rotröta på gurka 
Kålklumprotsjuka 
Gurkbladmögel 
Tomatkorkrot 
Rotbrand på gurka och sallat 
Bomullsmögel på gurka och tomat 
Selleribladfläcksjuka 
Gurkmjöldagg 
Lök sot 
Vissnesjuka på gurka och tomat 

0 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0,5 
0 
0,5. 
0 

·o 
0 
0. 
0 
0 
0,5 
0 
0 
0 
2 

0 

2 
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2.2. Plantor till växthusodlade prydnadsväxter 

BAKTERIER 

Agrobacterium rhizogenes 
Agrobacterium tumefaciens 
Corynebacterium fascians 
Xanthomonas campestris 
pv. begoniae 
Xanthomonas campestris 
pv. pelargonii 

Rotkräfta 
Knippebakterios 
Blad· och stjälk
bakterios på begonia 
Blad- och stjälk
bakterios på pelargon 

VIRUS OCH ORGANISMER SOM LIKNAR MYKOPLASMA 

Tomato spotted wilt virus Bronsfläckvirus hos tomat 
Andra virus och organismer som liknar myko-
plasma 

SVAMPAR 

Didymella chrysanthemi Krysantemsvartröta 
Andra svampar som förorsakar växtsjukdomar 

INSEKTER OCH KVALSTER 

Bemisia tabaci 
Gracilaria azaleella 
Hemitarsonemus latus 
Steneotarsonemus pallidus 
Tetranychus urticae 
Thrips tabaci 
Trialeurodes vaporariorum 
Andra insekter och kvalster som är skadliga för 
växter 

NEMATODER 

Aphelenchoides spp. 
Pratylenchus penetrans 
Pratylenchus vulnus 
Meloidogyne spp. 

Azaleamal 
Begoniatoppskottskvalster 
Jordgubbskvalster 
Växthusspinnkvalster 
Nejliktrips 
Vit flygare 

Bladnematoder 

Rotgallnematoder 

Mängd besmitta
de växter 
högst% 

0,5 
5 
0,5 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

0 
2 

0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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BILAGA IV 

Modell för intyg 

Plantmaterial som har producerats enligt särskilda 
produktionsvillkor: 

Plantmaterial vars odllilgsland ir Finland: 

Uppgifter som avses i 10 § 
lagen om plantmaterial 

Plantmaterial med flera odlingsländer, 
av ~ilka Finland är ett: 

Uppgifter som l!V~:lrJO g ~ . 
lagen Offi plalltm~terUir1~~~!~I:' Cl'lfITJb'*!\Ji, (J';;" 

,,~ • ~-.; • { j : . 

Plantmaterial vars odlingsland är något annat land än Finland 
eller som annars endast bar vuxit någon annanstans än j 

Finland: 

r--U-p-pgif ___ te_r.-so-m~av-ses-~~~~~~-~J~ 

lagen om plantmaterial _ _ 

Minimistorleken för plantintyg: vedartade planior 28 cm2 

örtartade plantor 12 cm2 

Fonn för plantintyg: fri 

2645 

PMS-färgkod: 
Pantoue 138 C 

PMS-färgkod: 
Pantone 344 C 

PMS-färgkod: 
Pantone Yellow C 
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BILAGA V 

Arte1· vilkas piantmaterial skall förses med anteckning om förökningskällan: 

Lövträd 

Aronia sp. 

Forsythia sp. 

Hydrangea sp. 

Lonicera sp. 

Philadelphus sp. 

Potentilla sp. 

Ribes sp. 

Rosa pimpinellifolia 

Spiraea sp. 

Syringa sp. 

Sorter vilkas plantmaterial skall förses med anteckning om förökningskiiUan: 

Vedartade växter 




