
Med utländska växtprodukter kan det till 
Finland spridas växtskadegörare som 
kan orsaka allvarliga skador för 
jord- eller skogsbruket eller naturen.

I och med den globala uppvärmningen 
kommer nya växtarter att kunna överleva 
hos oss, men även nya skadegörare.

Även om växten skulle se frisk ut kan den
vara till exempel smittad med insektägg 
eller en växtsjukdom vars symtom ännu 
inte är synliga.

Med att besluta att du inte tar 
växtprodukter som plantor, frön, frukt eller 
snittblommor med från utlandet, hjälper 
du till att skydda miljön från växtsjukdomar 
och skadeinsekter.

Av växtskadegörare gäller för att förhindra 
spridningen av skadedjur.

Observera, att praktiskt taget inga 
växtprodukter får importeras från länder 
utan-för EU utan sundhetscertifikat.

Var uppmärksam på importförbud och
begränsningar för import med såväl 
resesouvenirer, online shopping och 
professionell import av växter.

Ta med minnen
– inga fripassagerare



Importkrav för växtprodukter från EU

Det är tillåtet att ta med sig växter och 
växtprodukter från EU med förbehåll för 
villkoren för Finlands skyddade zoner.

Värdväxter för päronpest ska vara försedda 
med växtpass för skyddad zon. Se till att 
plantan du köper har ett växtpass. Det är 
en lapp fäst på plantan med EU-flaggan, 
texten växtpass (Plant Passport) och PZ 
Erwinia amylovora.

Exempel på värdväxter för päronpest är
   äppelträd

   päronträd

   rönnar

   häggmisplar

   hagtornar

   oxbär och

   rosenkvitten

Importkrav för växtprodukter från 
länder utanför EU

Alla levande växter och växtdelar 
importerade från länder utanför EU har 
krävt ett sundhetscertifikat från och 
med 14.12.2019. Detta innebär, att ett 
sundhetscertifikat behövs för alla

   plantor, blommande och gröna 
krukväxter,

   sticklingar, ympkvistar, knölar, rhizomer 
och liknande förökningsmaterial,

   utsäde,

   snittblommor och -kvistar, och

   färsk frukt, färska bär, grönsaker och 
rotfrukter 

   delvis för trävaror 

Importen av vissa produkter är helt
förbjuden, till exempel potatis och många 
vedartade växter.

Utan sundhetscertifikat kan du ta med dig
endast några frukter:

   bananer

   kokosnötter

   ananas

   dadlar och

   durian

Importkraven är avsedda att spridning av 
växtsjukdomar och skadeinsekter till EU.

Samma regler gäller för både online 
beställning av växter och import av växter 
som souvenirer. Kraven gäller även för 
små importpartier.

Då du reser lönar det sig att lämna växter 
och växtprodukter oköpta, eftersom 
det i praktiken kan vara svårt att få ett 
sundhetscertifikat från ditt resmål.

För mer information:
   Instruktioner för att importera växter 
för privatkunder: www.ruokavirasto.fi/
sv/Privatkunder>Resande>Souvenirer> 
Växter och växt-produkter

   e-post: kasvinterveys@ruokavirasto.fi
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