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Information gällande import av färska frukter, 

grönsaker, växter och växtprodukter inklusive 

begagnade jord- och skogsbruksmaskiner 

Färska frukter, grönsaker, växter och växtprodukter som omfattas av växtskydds- 

och kvalitetskontroll ska anmälas till Jordbruksverket för import. Även begagnade 

jord- och skogsbruksmaskiner ska anmälas för kontroll. Detta gäller för import till 

Sverige från ett land utanför EU. 

Importanmälan sker genom att fylla i ett CHED-PP i 

TRACES NT (TNT) 

Du ska anmäla din sändning innan den har kommit till Sverige genom att fylla i en 

hälsoinförselhandling för växter och växtskydd (CHED-PP) i det EU-gemensamma 

webbsystemet TRACES NT (TNT). För mer information om hur du fyller i ett 

CHED-PP, se manualen ”Anmäla import – fylla i ett CHED-PP”. 

I Helsingborg och Malmö hamn ordnar importör/ombud dragningen för sändningar 

som kommer med båt. I Göteborg och Stockholm Norviks hamn ordnar 

Jordbruksverket dragningen. Ange i ”Inspektionsplaneraren” under ”Kommentar” i 

sändningens CHED-PP vem som betalar dragningen i Göteborg och Stockholm 

Norvik. I denna ruta anger även ni som importerar virke från Ryssland om virket 

kommer från den europeiska eller asiatiska delen från Ryssland.  

Anmäl sändningar i tid och meddela ändringar 

Anmälan ska vara inskickad senast klockan 13.00 vardagen innan önskad 

kontrolldag. Vid import via Stockholm Norvik Hamn ska föranmälan ske senast 

klockan 10 vardagen innan sändningen kommer. I de fall där sändningen består av 

trä och kommer till någon av våra gränskontrollstationer som bara är godkända för 

trä ska du anmäla senast klockan 13.00 fem vardagar innan önskad kontrolldag. På 

vår hemsida hittar du information om vilka gränskontrollstationer som finns.  

Om sändningen blir försenad eller om någon annan ändring sker ska du meddela 

Jordbruksverket. Importören/ombudet kan själv göra ändringen i sändningens 

CHED-PP om statusen på den är ”NY”. Gör då ändringen och skicka sändningens 

CHED-PP för beslut igen. På så vis sparas ändringen. Är statusen på sändningens 

CHED-PP ”Pågående” ska importören/ombudet maila in ändringen till 

importkontroll@jordbruksverket.se. Jordbruksverket behöver få veta ändringen 

senast klockan 08.00 samma dag som sändningen var anmäld till. Om du inte 

meddelar i tid debiterar vi dig 800 kr per sändning.  

https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/sundhetscertifikat-och-andra-atgarder-mot-vaxtskadegorare-vid-handel-med-lander-utanfor-eu/granskontrollstationer-och-oppettider-for-importkontroll
mailto:importkontroll@jordbruksverket.se
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Dokument 

Dokument som krävs för sändningen ska vara hos Jordbruksverket senast klockan 

13.00 vardagen innan önskad kontrolldag. Det går att bifoga en kopia på dokument 

i TNT men vi måste fortfarande se originalet. De dokument som kommer med flyg 

kontrolleras vid den fysiska kontrollen av sändningen. 

De flesta produkter kräver ett sundhetscertifikat (”phytosanitary certificate” på 

engelska) i original för att få importeras till Sverige. Om du är osäker på om det 

behövs, kontakta Jordbruksverket. Numera är en del sundhetscertifikat elektroniska 

och finns i TNT. För mer information om detta, kontakta Jordbruksverkets Import- 

och exportkontrollenhet. 

Vilken sorts kontroll blir det på sändningen? 

Du som importör eller ombud kan logga in i TNT efter klockan 14.00 vardagen 

innan önskad kontrolldag och se om din sändning ska kontrolleras fysiskt. 

Öppna det CHED-PP som gäller för din sändning och titta i ruta I.3, ”Lokal 

referens”. Där står om sändningen ska kontrolleras fysiskt eller om det enbart är 

dokumentkontroll. Står det inget är det ännu inte bestämt. Alla sändningar som 

kommer till Arlanda kontrolleras fysiskt så för dessa sändningar står det inget i 

ruta I.3.  

Jordbruksverket genomför kontroller på vardagar. Öppettiderna hittar du på vår 

hemsida.  

Beslut i TNT 

Importör/ombud loggar in i TNT och ser direkt när Jordbruksverket har tagit ett 

beslut angående ett CHED-PP.  

Olika färger och text visar statusen för sändningen 

Du kan se statusen för ett CHED-PP högst upp inne i ett CHED-PP där flikarna är 

markerad med text och färg. Man kan även se statusen i sökresultatet efter ett 

CHED-PP. Om en sändning innehåller frukt eller grönsaker görs även en 

kvalitetskontroll och då markeras resultatet i en separat ruta. För att se resultatet av 

kvalitetskontrollen måste ett CHED-PP öppnas. Se nedan för exempel av olika 

status.  

Så här kan statusen visas inne i ett CHED-PP:  
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Så här kan statusen visas i ett sökresultat:  

 

Grön flik/ruta där det står ”Validerat” betyder att sändningen är godkänd. Om 

kvalitetskontroll är gjord ska både fliken för kvalitetskontroll och aktuell status 

vara grön för att sändningen ska vara godkänd.  

Röd flik/ruta där det står ”Har avvisats” betyder att sändningen är underkänd. 

Olivgrön flik/ruta där det står ”Partially Rejected” betyder att en del av sändningen 

är underkänd. 

Brun flik/ruta där det står ”Pågående” betyder att en ändring är gjord i CHED-PP 

och att den är sparad. Beslut är ännu inte taget för sändningen. 

Införtullning och avgift 

Efter att en fysisk och/eller dokumentkontroll är gjord och sändningen har 

godkänts kan den tullas in. Du anger din sändnings CHEDPP-nummer till 

Tullverket och de loggar då in i TNT och ser Jordbruksverkets beslut för 

sändningen. Avgiften för Jordbruksverkets växtskydds- och kvalitetskontroll 

kommer tillsammans med tullens avgifter på tullens faktura till dig.  

Importör och ombud  

För att en sändning ska kunna anmälas för import räcker det att ett ombud har 

behörighet till TNT. Men om både importör och ombud har behörighet så kan båda 

logga in i TNT och se besluten från Jordbruksverket gällande de sändningar båda 

står med på.  
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Importör och ombud är separata aktörer i TNT. Det krävs inte någon fullmakt för 

att ett ombud ska kunna anmäla import för en importör utan det krävs endast 

behörighet till TNT. Ombud benämns som ”Operatör ansvarig för sändningen” 

alternativt ”Lastansvarig” i TNT.  

Mer information och kontaktuppgifter för frågor 

På Jordbruksverkets hemsida hittar du mer information om vad som gäller vid 

import av frukter, grönsaker, växter, växtprodukter och begagnade jord- och 

skogsbruksmaskiner. Om du har några frågor om detta kan du kontakta 

Jordbruksverkets Import- och exportkontrollenhet på 

importkontroll@jordbruksverket.se alternativt 036-158350. Vi svarar även på 

frågor gällande detta i koppling till CHED-PP och TRACES NT.  

Om du har frågor gällande TRACES NT generellt kan du kontakta SANTE-

TRACES@ec.europa.eu (på engelska). Mer information om TRACES NT finns 

även här. 

 

mailto:importkontroll@jordbruksverket.se
mailto:SANTE-TRACES@ec.europa.eu
mailto:SANTE-TRACES@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
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