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FÖRSLAG
Framställningen innehåller ett förslag till en blankettlag genom vilken växtsk.J'ddslagen (FFS 1203/94) och lagen om plantmaterial (FFS 1205/94) bringas i kraft i
landskapet.
Genom växtsskyddslagstiftningen ställs krav på åtgärder avseende bekämpning och
av organismer som kan orsaka skada på odlingsväxter eller produkter som fås av dem.
Enligt förslaget upphävs landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar rörande växtskydd (19/82) enligt vilken bl.a. rikets tidigare
växtskyddslag (FFS 127/81) är gällande i landskapet. Genom att rikets nya växtskyddslag istället bringas i kraft i landskapet beaktas krav i EG:s rättsakter. Ändringarna innebär i huvudsak: att ett register skall föras över producenter och marknadsförare
av vissa växter som lätt kan sprida skadegörare.
Genom lagstiftningen om plantmaterial regleras plantmaterialodlingen för att trygga
ett plantmaterial av god kvalitet. I lagstiftningen ställs krav på att plantmaterial som
hålls till försäljning skall vara sunt och lämpligt för landskapets växtförhållanden samt
att köpare skall få tillräcklig information om det plantmaterial de köper. I lagstiftningen
beaktas även krav i EG: s rättsakter.
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Bakgrund

Om växtskydd
Ändamålet med växtskyd(lsbestämmelsema är att hindra och bekämpa uppkomsten
och spridandet av skadegörare. ·Med skadegörare avses härvid "djur,. växter, virus eller
andra organismer som kan förorsaka skada på odlingsväxter eller produkter som fås av
dem". Härigenom skyddas odlade och ekonomiskt värdefulla vilt växande växter.
Sedan år 1977 tillämpas i landskapet med vissa undantag rikets växtskyddslagstiftning. Genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande växtskydd (19/82) gäller för närvarande rikets växtsskyddslag av den
13 februari 1981 (FFS 127/819) jämte ändringar. Rikslagen ersätts med en ny växtskyddslag (FFS 1203/94) med beaktande främst av krav i EG:s rättsakter. Lagstiftningen har i sak ändrats huvudsakligen så att ett register skall föras över producenter
och marknadsförare av vissa växter som lätt kan sprida skadegörare.
Rikets växtskyddsmyndigheter under jord- och skogsbruksministeriet är kontrollcentralen för växtproduktion och landsbygdsnäringsdistrikten. Den fysiska kontrollen
utförs av särskilt bemyndigade personer (auktoriserade inspektörer). Polis-, tull- och
brandmyndigheter skall på begäran ge handräckning. För att följa utvecklingen, avge
utlåtanden och ta initiativ i växtskyddsfrågor tillsätter jord- och skogsbruksministeriet
för fem år i sänder en särskild delegation.
Landskapsstyrelsen handhar i landskapet de förvaltningsuppgifter som hör till
landskapets behörighet. I landskapet finns inte en delegation som motsvarar rikets ovan
nämnda växtskyddsdelegation.

Om plantmaterial
Ändamålet med lagstiftning om plantmaterial är att främja ett utbud av plantmaterial som är sunt, av god kvalitet och lämpligt för växtförhållandena. För närvarande saknas i landskapslagstiftningen egentliga kvalitetskrav på plantmaterial. Vissa
kvalitetskrav gäller visserligen enligt växtskyddslagstiftningen men de rör inte plantmaterials lämplighet och duglighet för det ändamål som det är avsett för.
Rikslagstiftningen om plantmaterial avser produktion och marknadsföring av plantmaterial för trädgårdsväxter. Till plantmaterial för trädgårdsväxter räknas frukträd,
bärväxter, prydnads- och köksväxter med undantag för köksväxtfrön och sättlökar
avsedda för matlöksproduktion. De kvalitetskrav som uppställts förplantmaterial avsett
för försäljning gäller även import samt export inom gemenskapen. 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 skall, med vissa undantag, vara riktigt angivet beträffande art, sort
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och klassificering. En importör och säljare av sådant plantmaterial är skyldig att
informera en köpare om ett plantmaterial inte är lämplig för växtförhållandena eller om
det råder osäkerhet om det.
En näringsidkare som producerar> importerar, marknadsför eller inom gemenskapen exporterar plantmaterial för trädgårdsväxter skall göra en anmälan hos övervakningsmyndigheten innan han inleder eller upphör med verksamheten. Näringsidkaren skall också föra ett plantmaterialregister.
Om föreskrivna kvalitetskrav för en produkt inte uppfylls kan tillsynsmyndigheten
förbjuda import och marknadsföring av den. I vissa fall kan tillsynsmyndigheten ålägga
ägaren av vissa produkter att förstöra dem.
Rikets- tillsynsmyndigheter under jord- och skogsbruksministeriet är kontrollcentralen för växtproduktion och landsbygdsnäringsdistrikten. Den fysiska kontrollen
utförs av särskilt bemyndigade personer (auktoriserade inspektörer). Polis-, tull- och
brandmyndigheter skall på begäran ge handräckning. En särskild delegation motsvarande den som finns för växtskydd finns dock inte avseende plantmaterial.

2. Överväganden

Om växtskydd
Medlemsskapet i EU ställer delvis nya krav på växtskyddslagstiftningen vilket i
riket beaktats i den nya växtskyddslagen (FFS 1203/94) genom vilken den tidigare
växtskyddslagen (FFS 127/81) upphävs. Landskapsstyrelsen konstaterar att det är
värdefullt för lantbruks- och trädgårdsnäringarnas verksamhetsförutsättningar att de kan
verka inom den marknad som utgörs av det europeiska samarbetsområdet, d. v. s EU
och BES-länderna. I detta syfte anser landskapsstyrelsen det mest ändamålsenlig attrikslagstiftningen om växtskydd bringas i kraft genom en blankettlag varigenom rikets
nya växtskyddslag (FFS 1203/94) i huvudsak blir gällande även i landskapet.
Om plantmaterial
Eftersom det i gällande landskapslagstiftning inte finns egentliga kvalitetskrav på
plantmaterial saknar landskapsstyrelsen idag tillräckliga möjligheter att ingripa mot produktion. och marknadsföring av undermåligt plantmaterial. Vissa kvalitetskrav gäller
visserligen enligt växtskyddslagstiftningen men de rör inte plantmaterials lämplighet
och duglighet för det ändamål som det är avsett för. Även om några egentliga problem
ännu inte har förekommit bedömer landskapsstyrelsen att det finns ett behov av att
reglera produktionen och marknadsföringen av plantmaterial. I detta syfte anser landskapsstyrelsen det mest ändamålsenlig vara att rikslagstiftningen om plantmaterial
bringas i kraft i landskapet genom en blankettlag varigenom rikets lag om plantmaterial
(FFS 1205/94) blir gällande i landskapet. Härigenom anpassas landskapets kvalitetskrav
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till EG:s krav och till krav i omgivande regioner.
Landskapsstyrelsen överlämnade redan den 13 maj 1994 till lagtinget en framställning (m 37/1993-94) med förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet
Åland av vissa riksförfattningar om plantmaterial. Förslaget avsåg dock den tidigare
rikslagen om plantmaterial. Nämnda framställning återtas således med hänsyn till att
rikets i detta förslag avsedda lagstiftning om plantmaterial är anpassad till EG:s
rättsakter på området.

3. Lagstiftningsbehörigheten
I enlighet med 18 § 15 punkten självstyrelselagen hör lagstiftningen om jord- och
skogsbruk som huvudregel till landskapets behörighet. Undantagen anges såväl i 18 §
som senare i lagens 27 §. En i samband med EU-anslutningen tillsatt gemensam
åländsk-finsk arbetsgrupp utredde bl.a. frågor om behörighet mellan riket och landskapet i jordbruksfrågor. Arbetsgruppen konstaterade att behörigheten i enlighet med
självstyrelselagen fördelar sig så att till landskapets behörighet hör frågor om styrning
av lantbruksproduktion, strukturåtgärder och regionala åtgärder. Till rikets behörighet
hör frågor om priset· på lantbruksprodukter, importskydd (tullar och gränsskydd),
främjande av export samt skatter och avgifter. Till landskapets behörighet hör således
bl. a. bestämmelser om växtskydd och om kvalitetskrav på växtplantor. Även om
lagförslaget främst rör angelägenheter som hör till landskapets behörighet regleras
också vissa frågor av rikslagstiftningsnatur. Det gäller exempelvis de bestämmelser i
rikslagstiftningen som rör växtskyddskrav på importerat plantmaterial.
Inom lagstiftningsområdet gäller i vissa fall en ömsesidig skyldighet att höra den
andra parten. Således skall förhandlingar föras med berörda riksmyndigheter innan
lagstiftningsåtgärder angående styrning av lantbruksproduktionen vidtas samt skall
berörd riksmyndighet höra landskapsstyrelsen innan beslut om ändringar i importskydd
för lantbruksprodukter som särskilt kan beröra landskapet vidtas.
Landskapsstyrelsen konstaterar att statliga myndigheter i enlighet med 31 § självstyrelselagen på begäran av landskapsstyrelsen och inom gränserna för sin allmänna
behörighet är skyldiga att bistå. landskapets myndigheter. När en statlig myndighet
sålunda bistår landskapsstyrelsen bör myndighetsutövning gentemot en enskild person
härledas ur landskapsstyrelsens eller en landskapsstyrelsen undelydande myndighets beslutsmakt. De bestämmelser i växtskyddslagen och lagen om plantmaterial enligt vilka
tullen är skyldig att på begäran ge den övervakande myndigheten handräckning behöver
därför inte undantas från blankettlagens tillämpningsområde. Däremot bör det vara
nödvändigt att från tillämpningsområdet undapta 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.
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4. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Genom den föreslagna lagstiftningen påförs landskapsstyrelsen nya förvaltningsuppgifter med att fön'ätta inspektioner och upprätthålla register över berörda näringsidkare.
U ppgiftema skall handhas vid landskapsstyrelsens jordbruksbyrå. Även om inspektionerna i stor utsträckning kan samordnas med annat fältarbete uppskattas dock att
inspektionerna enligt växtskyddslagens fordrar ytterligare personalresurser i huvudsak
under månaderna maj till september, vilket utgör växtodlingens högsäsong.
För inspektionerna uppbärs avgifter. Avsikten är att bestämma avgifternas storlek
så att inspektionsverksamheten blir självbärande. Det kan i sammanhanget också
framhållas att om den berörda lagstiftningen inte ändras med beaktande av EG:s
bestämmelser Jorde det få negativa följdverkningar för näringarna.
Den föreslagna växtskyddslagstiftningen berör framtida verksamhetsförutsättningar
för uppskattningsvis mellan två- och trehundra producenter av fmkt, bär, grönsaker och
potatis. Den föreslagna plantmateriallagstiftningen berör utöver de framtida verksamhetsfömtsättningar för några tiotal producenter av fmkt, bär och grönsaker också
plantskolornas verksamhetsförutsättningar,
Den föreslagna lagstiftningen förbättrar konsumenternas ställning.

DETAIJMOTIVERING
1 § Tillämpningsområde. I paragrafen grundläggande bestämmelser om vilka riksförfattningar som görs tillämpliga genom denna blankettlag samt allmänna bestämmelser
om deras tillärp.plighet i landskapet.
Rätten att lagstifta om förebyggande av införsel av växtförstörare till landet är
numera en riksangelägenhet. Detta beaktas genom bestämmelsen i paragrafens 3 mom.
2 § Förvaltning. De förvaltningsuppgifter som lagstiftningen föranleder skall i land-

skapet handhas av landskapsstyrelsen. Eftersom det inte skall finnas särskilda auktoriserade inspektörer skall också de uppgifter som enligt ifrågavarande rikslagstiftning
ankommer på inspektörerna handhas av landskapsstyrelsen.
Orsak.en till att bestämmelserna om auktorisering av inspektörer undantagits är att
inspektionerna skqll handhas av landskapsstyrelsens tjänstemän varvid arbetsuppgiften
ingår i deras egentliga arbetsuppgifter.
3 § Språkkrav. Att landskapet är enspråkigt svenskt är en del i grunden. för självstyrelsen vilket uttrycks i självstyrelselagen. I lagens 43 § stadgas således att statsrådet
skall verka för att information om varor och tjänster till åländska konsumenter om
möjligt ges på svenska språket. Detta är inte minst viktigt i detta sammanhang. Land-
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skapsstyrelsen bör dock av särskilda skäl kunna bevilja undantag från kravet.

4 § Register. Landskapsst.yrelsen anser det i huvudsak ändamålsenligt med tanke på de
allmänna motiven för detta förslag till blankettlagstiftning att samma register skall gälla
såväl i landskapet som i riket. Landskapsstyrelsen bör dock i vissa fall ha rätt att
besluta om avvikelser om det är förenligt med ett särskilt landskapsintresse.

5 § Om lämpliga växt.förhållanden. I paragrafen har ett materiellt undantag gjorts från
ifrågavarande rikslag. Detta föranleds av att växtförhållandena i landskapet av klimatologiska skäl inte är direkt jämförbara med växtförhållandena i riket, särskilt gäller detta
vid en jämförelse med landets nordligare delar.
6 § Skyldighet att lömna uppgifter och göra anmälningar. Paragrafen innehåller

materiella undantag från ifrågavarande rikslagar.
Undantagen i 2 och 3 mom. är en konsekvens av att landskapsstyrelsen i landskapet skall handha bl.a. de förvaltningsuppgifter som enligt ifrågavarande riksförfattningar handhas av jordbruksstyrelsen.

7 § Kostnader. Paragrafen innehåller innehåller en bestämmelse som föranleds av att
landskapet svarar för den verksamhet som landskapsstyrelsen utövar. Bestämmelser om
avgifter finns i landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/93).

8 § Överklagande. Paragrafen innehåller närmast ett klargörande av besvärsvägama.

9 § Landskapsferordning. Landskapsstyrelsen föreslår att denna lag på det sätt som
följer av nyligen gjorda ändringar i blankettlagstiftningen om livsmedel, produktsäkerhet, kemikalier m.fL lagar Gfr bl.a. fr. nr 31/1993-94) skrivs så att landskapsstyrelsen genom förordning antar förordning på riksnivå.

10 § Ikraftträdande. Berörda rikslagar skall träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms
genom förordning. I det skede när denna framställning överlämnas till lagtinget har inte
någon sådan tidpunkt fastställts i förordning. Landskapsstyrelsens avsikt är att landskapslagens ikraftträdande skall harmonieras med rikslagamas ikraftträdande.
Eftersom det tidigare inte funnits någon skyldighet att göra de anmälningar som
förutsätts göras enligt lagen, har i paragrafen hänsyn tagits till att övergångsbestämmelser erfordras för den verksamhet som bedrivs när lagen träder i kraJt.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.
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LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
plantmaterial och växtskydd
I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:

1§

Tillämpningsområde
Om inte annat följer av denna lag skall följande rikslagar tillämpas i landskapet
Åland:

1. Lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (FFS 1205/94).
2. Växtskyddslagen den 16 december 1994 (FFS 1203/94).
Ändringar av de lagar som avses i 1 mom. skall tillämpas i landskapet från den
tidpunkt de träder i kraft i riket.
Bestämmelser i de i 1 mom. avsedda lagarna som rör utrikeshandel innefattas inte

i tillämpningsområdet för denna lag. Om detta gäller vad som föreskrivs enligt rikslagstiftningen.
2 §

Förvaltning
De förvaltningsuppgifter inom landskapets behörighet som enligt de författningar
som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen.
Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1
§ skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

3§
Språkkrav
Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt de författningar som
avses i 1 § skall finnas på plantmaterial skall i landskapet vara skrivna åtminstone på
svenska, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.
4 §

Register
Register över auktoriserade leverantörer av plantmaterial som enligt 1 § punkt 1
förs av rikets myndigheter gäller även i landskapet. Landskapsstyrelsen kan dock inom
landskapets behörighet besluta om auktodsation för leverantörer av plantmaterial.
Register över fastställda växter, växtprodukter och andra varor med vilket skade··
görare lätt kan spridas som enligt 1 § punkt 2 förs av rikets myndigheter gäller även
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i landskapet. Landskapsstyrelsen kan dock besluta att de uppgifter om växter, växtpro··
<lukter och andra varor med vilket skadegörare lätt kan spridas i landskapet skall ha
andra benämningar.

5 §
Om lämpliga vClxiförhållanden
De besfämmelser i den i 1 §punkt 1 nämnda lagen som avser krav på lämplighet
för finländska växtförhållanden skall i landskapet avse lämplighet för landskapets
växtförhållanden.

6§
Skyldighet att lämna uppgifter och göra anm(i.[ningar
Skyldigheterna enligt de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna att lämna uppgifter
och göra anmälningar till rikets myndigheter skall i landskapet avse anmälningar och
uppgifter till landskapsstyrelsen utom i de fall som avses i 4 §.

7§
Kostnader
Kostnaderna för sådana tvångsmedel som landskapsstyrelsen kan besluta enligt
bestämmelser i de lagar som avses i 1 § skall i landskapet förskotteras med landskapets
medel.

8§
överklagande
Beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag överklagas hos högsta
förvaltningsdomstolen enligt bestämmelserna i de författningar som avses i 1 §.

9§

Landskaps.förordning
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning
besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § skall
tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar 1andskapsstyrelsen
föreskriver.
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning
besluta om genomförandet i landskapet av EG: s direktiv rörande angelägenheter som
avses i denna lag.
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas
vid behov genom landskapsförordning.
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§

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen angående tillämpning
i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande växtskydd (19/82).
Den som när denna lag träder i kraft bedriver näringsverksamhet som är anmälningspliktig enligt denna lag skall göra en anmälan därom till landskapsstyrelsen
inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

Mariehamn den 11 april 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström

3515

Nr 1205

Lag
om plantmaterial
Given i Helsingfors den 16 december 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden

2 kap.
Produktion och saluföring av plantmaterial

I§

3§
Auktorisering av leverantör av plantmaterial

l kap.

Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på produktion, import
och sa!uföring av plantmaterial för trädgårdsväxter. Denna lag tillämpas också på export av
plantmaterial till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt för Finland bindande
internationella avtal. Lagen tillämpas inte på
obetydlig saluföring, produktion eller import
av plantmaterial, som inte idkas yrkesmässigt.

2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor
och annat förökningsmaterial av fruktträd,
bärväxter, prydnads- och köksväxter med undantag för köksväxtfrön och sättlökar avsedda
för matlöksproduktion,
2) leverantör av plantmaterial en fysisk eller
juridisk person, som yrkesmässigt bedriver produktion av plantmaterial för saluföring, lagring, import, export eller saluföring av plantmaterial.
RP 169/94
JslJB 21/94
2 44-0158V

Saluföring av plantmateria] och produktion,
lagring och import av plantmaterial för att
saluföras är endast tillåtet för lev~rantörer av
plantmaterial som auktoriserats och registrerats av växtkontrollmyndigheten.
En leverantör av plantmaterial kan auktoriseras och registreras endast om han ombesörjt
kvalitetssäkringen för sin verksamhet och växtkontrollmyndigheten kan övervaka hans verksamhet.
Jord- och skogsbruksministeriet kan utfärda
närmare bestämmelser om auktoriseringen och
registreringen av leverantörer av plantmaterial.

4§
Produktion av plantmaterial
Jord- och skogsbruksministeriet kan fastställa de villkor och krav för produktionen av
plantmaterial för saluföring som avser säkerställandet av plantmaterialets genetiska och
yttre kvalitet samt· sundhet. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att utöver växtkontrollmyndigheten . . även den i växtskyddslagen (1203/94) nämnda växtskyddsmyndigheteri skall granska produktionen innan den
får saluföras.
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5§
Salu/öring av plantmaterial
Plantmaterial som importeras, saluförs i Finland eller exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bör uppfylla de minimikvalitetskrav och sundhetskrav som särskilt
fastställts av jord- och skogsbruksministeriet
med beaktande av för Finland bindande internationella avtal.
Plantmaterialet bör vara försett med ett
plantintyg, varav framgår de uppgifter om
plantmaterialet som är väsentliga för dess
användning enligt vad jord- och skogsbruksministeriet noggrannare bestämmer. Jord- och
skogsbruksministeriet meddelar bestämmelser
också om plantintygets form.

6§
Lämplighet för växtforhållandena ·i Finland
Kontrollcentralen för växtproduktion utfärdar och publicerar rekommendationer om
plantmaterial för fruktträd och bärväxter samt
två- och fleråriga prydnadsväxter som är lämpliga att odla på friland i Finlands växtförhållanden. Leverantören av plantmaterial bör hålla de av kontrollcentralen utgivna rekommendationerna synliga för kunderna på försäljningsstället.

3 kap.
Tillsyn

7§

Myndigheter
Jord- och skogsbruksministeriet skall styra
tillsynen över produktionen av och handeln
med plantmaterial.
·
För verkställigheten av denna lag samt för
tillsynen över att lagen och de stadganden och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
efterföljs
svarar
växtkontrollmyndigheien.
Kontrollcentralen för växtproduktion fungerar
som övervakande växtkontro!Jmyndighet och
kan i dessa uppgifter anlita landsbygdsnäringsdistrikten enligt vad jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer.
Övervakningsuppgifterna handlas av auktoriserade inspektörer som skriftligen befull-

mäktigats av kontrollcentralen för växtproduktion enligt vad jord- och skogsbruksministeriet
noggrannare bestämmer.

8§
Inspektionsrätt

De av kontrollcentralen för växtproduktion
auktoriserade inspektörerna har rätt att inspektera plantmaterial, odlingar, brukningsenheter,
produktionsoch
förpackningsutrymmen,
transportmedel, lagrings- och försäljningsställen samt att kostnadsfritt ta behövliga prov.
Leverantören av plantmaterial skall på begäran ge kontrollcentralen och de auktoriserade
inspektörerna alla uppgifter som behövs för
tillsyn och inspektion.
Polis-, tull- och brandmyndigheterria skall på
begäran av kontrollcentralen för växtproduktion eller en auktoriserad inspektör ge handräckning vid övervakningen av att denna lag
samt de stadganden och föreskrifter som har
utfärdats med stöd av den iakttas.

9§
Tystnadsplikt

Den som i samband med ett uppdrag enligt
denna lag har fått uppgifter om en plantmaterialleveranlörs affärs- eller yrkeshemlighet eller
ekonomiska ställning får inte röja dem, om inte
den till vars förmån tystnadsplikt stadgas samtycker till detta.
Vad som 1 mom. stadgar hindrar inte att
uppgifterna lämnas ut
I) till en åklagar- eller polismyndighet för
utredning av brott,
2) till en myndighet som avses i 7 § för
utförande av uppgifter enligt denna lag, eller
3) till en myndighet som prövar besvär i ett
ärende enligt denna Jag.

4 kap.
Tvångsmedel och påföljder ·

JO§
Förbud

Kontrollcentralen för växtproduktion eller
en auktoriserad inspektör kan förbjuda saluföring av ett visst parti plantmaterial som härstammar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt import och saluföring av ett
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parti som härstammar från en stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
plantmaterialet inte motsvarar de krav som
ställs i denna lag eller kraven i stadganden eller
föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.
Kontrollcentralen kan förbjuda att en brukningsenhet eller byggnad eller annat utrymme
används för odling, annan produktion eller
lagring av plantmaterial, om brukningsenheten,
byggnaden eller utrymmet inte motsvarar de
krav som ställs i denna lag eller i stadganden
eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av
den.
Ett förbud enligt 1 och 2 mom. skall meddelas så att det gäller en viss tid, om den brist
som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål,
om bristen har avhjälpts eller om den inte
längre är av betydelse med tanke på förbudet.
Förbudet skall efterföljas även om ändring
sökts, om inte den myndighet till vilken ansökan om ändring inlämnats vid behandlingen av
besvären förbjuder verkställigheten eller bestämmer att den skall avbrytas.
11 §

Förordnande om förstörande eller utförsel
Kontrollcentralen för växtproduktion kan
bestämma att plantmaterial som enligt I 0 § inte
får saluföras eller importeras skall förstöras
eller föras bort från landet inom en bestämd
tid. Till beslutet kan bifogas villkor för det
förfarande som skall tillämpas vid verkställandet.
Ett åläggande att förstöra plantmaterial skall
förenas med hot om att en åtgärd som inte har
skett enligt åläggandet kommer att vidtas på
den försumliges bekostnad. Kostnaderna för
sådant tvångsutförande betalas av statens medel och uppbärs hos den försumlige enligt lagen
om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367 /6 l ).

föreskriven tid, inom vilken de vid förrättningen observerade felen bör korrigeras.
Växtkontrollmyndigheten bör avföra ur registret den som inte trots anmärkning korrigerar de fel som noterats i hans verksamhet.
Den som avförts ur registret bör omedelbart
utan skild ansökan på nytt införas i registret,
då orsaken till avregistreringen avlägsnats.
13 §

Vite
Kontrollcentralen för växtproduktion kan
förena ett förbud enligt lO §, skyldigheten att
lämna uppgifter enligt 8 § 2 mom. samt bestämmelsen enligt I l § med vite. Kontrollcentralen
beslutar också om utdömandet av vitet.
I beslut om föreläggande av vite får ändring
inte sökas särskilt genom besvär.
14 §

Strajfstadgande
Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
1) producerar, saluför eller importerar plantmaterial för saluföring utan sådan fullmakt
som avses i 3 § eller
2) saluför plantmaterial utan sådant plantintyg som avses i 5 § 2 mom.,
skall för brott mot lagen om plantmaterial
dömas till böter, om inte strängare straff
stadgas i någon annan lag.
På de myndigheters vägnar som nämns i 7 §
anmäler kontrollcentralen för växtproduktion
brott enligt I mom. till åtalsprövning. Anmälan
behöver inte göras, om brottet som helhet
betraktat skall anses som uppenbart ringa.
Om straff för brott mot tystnadsplikt som
begås av en tjänsteman eller en offentligt
anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 §
strafflagen.
5 kap.

12 §

Avförande ur registret
Om det vid en utförd inspektion konstateras
att leverantören av plantmaterial inte uppfyller
de krav som ställs i denna lag eller i stadganden
eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av
den, bör växtkontrollmyndigheten ge vederbörande en anmärkning och vid behov fastslå en

Särskilda stadganden
15 §

Avgifter, arvoden och ersättningar
För registrering och andra åtgärder enligt
denna lag kan avgifter uppbäras till staten.
Beträffande avgifter gäller i övrigt lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/92).
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Kontrollcentralen för växtproduktion kan
tiH av densamma auktoriserade inspektörer
som inte hör till landsbygdsnäringsförvaltningen betala arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och andra åtgärder.

Ett beslut som har givits med stöd av 10 § 1
mom. skall iakttas trots att ändring sökts, om
inte högsta förvaltningsdomstolen vid behandlingen av besvären förbjuder verkställigheten
eller bestämmer att den skall avbrytas.

16 §

17 §

Ändringssökande

Ikraftträdande

I ett beslut som kontrollcentralen för växtproduktion eller en auktoriserad inspektör fat·
tat med stöd av denna lag får ändring sökas
genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden ( 154/50).

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms genom förordning.
Denna lag upphäver lagen den 12 april I 991
om plantmaterial (663/91).
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december I 994

Republikens President

MARTII AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister .Nfikko Pesälä
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Växtskyddslag
''·

Given i Helsingfors den 16 december 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:
1§
Tillämpningsområde

Denna lag gäller åtgärder för bekämpning av
skadegörare och hindrande av deras spridning.

2§
Definitioner

I denna lag avses med
1) växter levande vaxter och levande växtdelar, inkJusive fröer,
2) växtdelar
a} frukter och bär, dock inte djupfrysta,
b) grönsaker, dock inte djupfrysta,
c) jord- och stamknölar, lökar och rotstockar,
d) snittb1ommor,
e) grenar med blad,
f) beskurna träd med blad, och
g) cellvävnadsodlingar av växter,
3) växtprodukter produkter från växter som
är obearbetade eller som genomgått en enkel

bearbetning, så att de inte kan anses som
levande växter,
4) skadegörare djur, växter, virus eller andra
organismer som kan förorsaka skada på odlingsväxter eller produkter som fås av dem,
samt med
5) växtpass officiell stämpel eller annan
märkning som visar att bestämmelserna om
växternas sundhet, samt om produktion och
marknadsföring är uppfyllda.

3§
Bekämpning av skadegörare
Åtgärder enligt denna lag får vidtas för
bekämpning av skadegörare som kan orsaka
avsevärda skador på odlingar eller lagrade

växter.
Jord- och skogsbruksministeriet skall, med
hänsyn till internationella avtal som är bindande för Finland, besluta om vilka skadegörare som de i I mom. avsedda åtgärderna får
gälla och vilka åtgärder som skall vidtas för att
bekämpa dem.
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4§
Anmälningsskyldighet
Den som vet eller misstänker att en skadegörare som avses i 3 § I mom. förekommer
inom jordområden, odlingar, varulager, transportmedel eller byggnader, som han äger eller
besitter, är skyldig att omedelbart anmäla detta
till växtskyddsmyndigheten.

5§
Villkor för produktion och marknadsföring av
växter
Av jord- och skogsbru ksministeriet fastställda växter, växtprodukter och andra varor
med vilka skadegörare lätt kan spridas får
produceras och lagras för marknadsföring endast av näringsidkare som växtskyddsmyndigheten har antecknat i ett register över sådana
näringsidkare (växtskyddsregister).
Den som registrerats i växtskyddsregistret
skall, enligt vad som jord- och skogsbruksministeriet. bestämmer, ordna verksamheten så att
skadegörare inte sprids vid produktionen och
marknadsföringen.
Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta
om att de varor som fastställts enligt I mom.,
med undantag för lokal marknadsföring, endast får marknadsföras försedda med växtpass
eller registernummer.

skall vidtas i samband med odlingen och
skörden samt handeln med växter,
6) bestämma om förbud mot eller uppställa
villkor för import och export av växter, växtprodukter, skadegörare, jord, kompost eller
gödsel, samt
7) förordna om andra begränsningar, förbud
och åtgärder som är nödvändiga för bekämpningen av skadegörare.
Om sådana begränsningar, förbud och åtgärder samt förfaranden i samband med dem sorn
nämns i I mom. bestäms närmare genom beslut
av jord- och skogsbruksrninisteriet.
7§

Bekämpningsskyldig
Den som äger eller besitter ett markområdr
en odling, ett varulager, ett transportmeck.
eller en byggnad, är skyldig att antingen själv
vidta sådana åtgärder som avses i 6 § eller
tillåta att växtskyddsmyndigheten vidtar eller
låter vidta dem.
Om växtskyddsmyndigheten blir tvungen att
sörja för att en åtgärd enligt 1 mom. vidtas på
grund av att den som saken gäller underlåter
att vidta den, uppbärs kostnaderna för åtgärden hos den försumlige.

8§
Underrättelse om begränsningar

6§
Förbud och begränsningar
För bekämpning av skadegörare eller förhindrande av dess spridning kan växtskyddsmyndigheten
I) bestämma att en markägare eller odlare,
fastighetsägare eller -innehavare skall vidta
åtgärder för utrotning av skadegörare som
förekommer på fastigheten,
2) bestämma att en byggnad, ett arbetsredskap, ett transportmedel eller ett annat föremål, som är smittat av skadegörare, skall
rengöras eller desinficeras,
3) bestämma att växter eller packningsmaterial, som är av vegetabiliskt ursprung, skall
rengöras, desinfir,eras eller förstöras, eller besluta om begränsningar i användningen av
dylikt packningsmaterial,
4) utfärda förbud mot och villkor för odling
och transport av samt handel med växter,
5) utfärda bestämmelser om åtgärder som

Den som säljer, utarrenderar eller på något
annat sätt till någon annan överlåter ett markområde eller en byggnad vars användning har
begränsats på grund av förekomsten av skad'
görare, är skyldig att före överlåtelsen underrätta mottagaren om begränsningen.
9§

Ersättning av kostnader och skador
Kostnader och skador till följd av jord- och
skogsbruksministeriets beslut som utfärdats
med stöd av denna lag ersätts av statens medel
enligt vad som fastställs särskilt för varje
skadegörare genom beslut av jord- och skogs~
bruksministeriet.
Ersättning skall sökas hos 1andsbygdsnä~·
ringsdistriktet inom sex månader efter att
sökanden fick kännedom om kostnaderna eller
skadan. Till ansökan skall fogas en tillräcklig
utredning om kostnaderna och skadorna.

Nr 1203
Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om ersättning av kostnader och skador samt om
utbetalningen av ersättning.
Kostnader och skador som skall ersättas
enligt I mom. är
1) desinficerings-, bekämpnings- och förstörelsekostnader som direkt beror på att föreskrifter verkställs samt värdet av en vara som
förstörts eller skadats på grund av en bekämpningsåtgärd,
2) ekonomiska skador eller kostnader som
beror på ett beslut om förbud mot att sälja,
överlåta, transportera eller använda en vara
eller någon motsvarande begränsning, samt
3) ekonomiska skador eller kostnader som
beror på ett sådant avbrott i växtproduktionen
som grundar sig på en föreskrift.
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
närmare föreskrifter om värderingen av en
ekonomisk skada eller kostnad som avses i 3
mom. 3 punkten.

10 §
Förvägrande av ersättning
Ersättning betalas dock inte för
1) skador och kostnader som har förorsakats av lesioner föranledda av skadegörare,
2) kostnader och skador som beror på förbud som har utfärdats i samband med import
från eller export till en stat som hör till
Europeiska gemenskapen eller en stat som inte
hör till Europeiska gemenskapen, förstörelse av
vara, isolering eller någon annan motsvarande
åtgärd eller på villkor som har uppställts för
import eller export,
3) kostnader eller skador som föranleds av
förpliktelser för att hållas kvar i växtskyddsregistret, strykande ur registret eller användning
av växtpass eller registernummer.
Ersättning betalas inte heller, eJJer också kan
dess belopp nedsättas, om den som annars har
rätt tiH ersättning inte har iakttagit denna lag
eller stadganden, bestämmelser eller myndighetsbeslut som utfärdats med stöd av den eller
på något annat sätt själv har medverkat till
uppkomsten av kostnader eller skador.
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centralen för växtproduktion vid verkställandet
av denna lag enligt vad som jord- och skogsbruksministeriet stadgar med stöd av lagen om
kontrolicentralen för växtproduktion (1201/92).
KontroHer enligt denna lag får förrättas och
prov tas av personer som bemyndigats av
kontrollcentralen för växtproduktion enligt vad
jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer.

12 §

Uppföljning
Växtskyddsmyndigheten skall följa förekomsten av skadegörare som avses i denna lag
och vid behov ge ut uppgifter om förekomsten
av sådana.

13 §
Kontroll
I 11 § 3 morn. avsedda auktoriserade inspektörer har rätt att för verkställighet och tiHämpning av denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den få
tillträde till odlingar och andra områden, produktions- och lagerbyggnader och andra bygg·
nader samt transportmedel och där utföra
kontroller och gratis ta behövliga prover för
undersökningar.
KontroHer skall utföras alltid när växtskyddsmyndigheten har fått en anmälan enligt
4 § eller det finns skäl att misstänka förekomsten av skadegörare som avses i denna lag.
Näringsidkare som antecknats i växtskyddsregistret skall kontrolleras regelbundet och minst
en gång om året för att säkerställa att förutsättningarna för registrering fortfarande gäller.

14 §
Handräckning
Polis-, tull- och brandmyndigheterna skall på
växtskyddspiyndighc:tens eller en auktoriserad
inspektörs begäran ge 'handräckning vid övervakningen av att denna lag samt de föreskrifter
som utfärdats med stöd av den iakttas.

15 §

11 §
Myndigheter

Tystnadsplikt

I denna lag avsedd växtskyddsmyndighet är
kontrollcentralen för växtproduktion.
Landsbygdsnäringsdistrikten bistår kontroll-

Den som i samband med ett uppdrag enligt
denna Jag har fått uppgifter om en näringsidkares affärs- el1er yrkeshemlighet eller ekono-
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miska ställning får inte röja dem eller använda
dem till egen eller annans fördel, om inte den i
vars intresse tystnadsplikten har stadgats ger
sitt samtycke.
Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att
uppgifter lämnas ut till
1) en åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott,
2) en sådan myndighet som avses i 11 § för
utförande av uppgifterna enligt denna lag, eller
till
3) en myndighet som prövar besvär i ett
ärende som avses i denna lag.
16 §
Strykande ur registret

Om det vid en kontroll framgår att den som
har antecknats i registret inte iakttar stadgandena i. denna lag skall växtskyddsmyndigheten
ge den som saken gäller en varning samt vid
behov meddela en tidsfrist inom vilken bristerna i verksamheten skall rättas till.
Den som trots anmärkning inte rättar ti11
bristerna i verksamheten skall strykas ur registret.
Den som strukits ur registret skall omedelbart på nytt införas i det utan särskild ansökan
när orsaken inte längre föreligger.

17 §
Förbud mot användning av växtpass och
registernummer

Växtskyddsmyndigheten kan förbjuda att
växtpass eller registernummer som nämns i 5 §
3 mom. används eller föreskriva åtgärder enligt
6 § utan att den som saken gäller stryks ur
växtskyddsregistret om detta är nödvändigt för
att bekämpa en skadegörare eller hindra spridning av den. Förbudet skall bekräftas skriftligen. Förbudet skall hävas omedelbart när det
inte längre finns något skäl för det.

18 §

Vite
Kontrollcentralen för växtskyddsproduktion
kan förelägga vite för att förstärka ett förbud
eller ett beslut enligt 6 §. Kontrollcentralen
beslutar också om utdömning av vite. I ett

beslut om föreläggande av v.ite får ändring inte
sökas särskilt genom besvär.

19 §
Delegation
Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en
delegation för fem år i sänder med uppgift att
följa utvecklingen i frågor som gäller växtskyddet, avge utlåtanden och göra framställningar
samt ta initiativ i saken.
·
20§
Avgifter, arvoden och ersättningar
I fråga om avgifter iakttas Jagen om g1.
derna för avgifter till staten ( 150/92).
Växtskyddsmyndigheten kan betala arvoden
och kostnadsersättningar. till auktoriserade in~
spektörer som avses i 11 § 3 mom. eller dr >
arbetsgivare för kontroller och andra åtgärder.
Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer
grunderna för och storleken av arvodena.
21 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet
1) försummar anmälningsplikten enligt 4 §,
2) bryter mot förbud eller begränsningar
enligt 6 §,
3) försummar att iaktta en skyldighet enligt
7 och 8 §§,
skall för brott mot stadgandena i växtskydds-lagen dömas till böter, om inte strängare straff
för gärningen stadgas i någon annan lag. Den
som bryter mot ett förbud eller en begränsning
förstärkt genom vite enligt 18 §kan inte dör'1s
till straff för samma gärning.
22 §
Å'ndringssökande

I landsbygdsnäringsdistriktens beslut enligt
9 § om ersättning av kostnader och skador får
ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringsnä.mnden enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden ( 154/50). I beslut
av växtskyddsmyndigheten söks·· ändring på
motsvarande sätt genom besvär hos högsta
förvaltningsdomstolen.
Ett beslut om vidtagande av en åtgärd som
avses i 6 § skall iakttas trots att ändring har
sökts, om inte besvärsinstansen beslutar något
annat.
I ett beslut som har meddelats med stöd av
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9 § får besvär sökas enligt lagen om förfarandet
vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbruksnäringar ( 1336/92).
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bestäms genom förordning. Genom denna lag
upphävs växtskyddslagen av den 13 febmari
1981 (127/81) jämte ändringar.

23 §

Närmare stadganden

25 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av
denna Jag meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

Övergångsstadgande

24§

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som

Sådana beslut och föreskrifter för bekämpning av skadegörare på växter som gäller
enskilda näringsidkare och som meddelats med
stöd av den upphävda växtskydds1agen innan
denna lag har trätt i kraft gäller under den tid
som bestämts i besluten och föreskrifterna.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARITJ AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister Mikko Pesälä

