
Är du intresserad av nya växter?  
– Håll koll på de regler du måste följa!

Tar du in växter, levande växtdelar eller 
fröer* till EU**, via handel eller resa – se till 
att det finns ett sundhetscertifikat med!  
Det finns inga undantag för små mängder. 
Läs mer på www.jordbruksverket.se/resam
edväxter

* Bananer, kokosnötter, dadlar, ananas och durian får föras in till EU  
 utan certifikat. 
** Det behövs inget certifikat när växterna, frukterna, grönsakerna,  
 blommorna eller fröerna kommer från Schweiz eller Lichtenstein.

Köper du växter i Sverige eller inom EU – 
 fråga hur säljaren har kontrollerat att  
växterna är fria från växtskadegörare!  
Köper du växter från någon som hante
rar växter yrkesmässigt ska växterna ha 
haft växtpass om de flyttats från en annan 
yrkesmässig odlare. Växt passet behöver 
däremot inte finnas med när  växterna säljs 
till dig som privatperson. 

För den som producerar och säljer växter 
yrkesmässigt finns ytterligare krav!  
Den som producerar och säljer växter ska 
till exempel se till att plantor och fröer 
är fria från alla skadegörare som påverkar 
 växternas användbarhet. Läs mer på  
www.jordbruksverket.se/växtpass

Håll koll i din omgivning! – Om du miss-
tänker att du hittat en växtskadegörare 
som är ny för landet, ska du anmäla det  
till Jordbruksverket! 
Läs mer på www.jordbruksverket.se/karan
tänskadegörare
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Varför har vi nya regler?
• De nya växtskyddsreglerna inom EU från december 2019 är framtagna för att 

på ett bättre sätt minska risken för att sprida växt skadegörare till nya platser.
• Handel och resande innebär risk för att vi sprider växtskadegörare.
• Vi behöver friska växter både för att kunna producera vår mat och för våra 

trädgårdar, parker och skogar. 

Var gäller de nya reglerna?

• Reglerna gäller import av växter,  
växtdelar och fröer till EU.

• Reglerna gäller förflyttningar  
av växter inom Sverige och EU***.

Vad menar vi med växtskadegörare?

Med växtskadegörare menar vi alla  
organismer som kan skada växter, till 
 exempel insekter, nematoder, svamp
sjukdomar, bakterier och virus. 

sundhetscertifikat  
för import till EU

Växtpass för för-
flyttningar inom EU
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*** Det gäller även för Schweiz och Storbritannien.
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