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Lista över fröer och utsäde som ska ha växtpass vid 

förflyttning inom EU 

Växtpass krävs för fröer och utsäde beroende på syftet med odlingen. 

Tabell 1 Köksväxter 

Namn Avser arten/arterna 

Allium cepa  kepalök, schalottenlök 

Allium porrum purjolök 

Capsicum annuum chilipeppar, paprika 

Phaseolus coccineus  blomsterböna 

Phaseolus vulgaris böna (buskböna, störböna), brun böna 

Pisum sativum ärt 

Solanum lycopersicum tomat 

Vicia faba bondböna 

 

Tabell 2 Prydnadsväxter 

Namn Avser arten/arterna 

Allium alla arter i släktet 

Capsicum annuum  chilipeppar, paprika  

Helianthus annuus  solros 

Prunus avium sötkörsbär 

 

Tabell 3 Foderväxter 

Namn Avser arten/arterna 

Medicago sativa Blålusern, mellanlusern 

 

Tabell 4 Olje- eller fiberväxter 

Namn Avser arten/arterna 

Brassica napus raps 

Brassica rapa rybs 

Glycine max sojaböna 

Helianthus annuus solros 

Linum usitatissimum lin 

Sinapis alba vitsenap 

 

Tabell 5 Stråsäd 

Namn Avser arten/arterna 

Oryza sativa ris 
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Tabell 6 Skogsodlingsmaterial 

Namn Avser arten/arterna 

Pinus  alla arter i släktet 

Pseudotsuga menziesii douglasgran 

Prunus avium sötkörsbär 

 

Tabell 7 Fruktväxter 

Namn Avser arten/arterna 

Prunus avium sötkörsbär 

Prunus armeniaca aprikos 

Prunus cerasus surkörsbär 

Prunus domestica plommon 

Prunus dulcis mandel 

Prunus persica persika 

Prunus salicina japanskt plommon 

 

Växtpass krävs alltid för knölar av utsädespotatis Solanum tuberosum, ibland ska 

det vara växtpass för skyddad zon beroende till vilka EU länder förflyttningen sker. 

Växtpass för skyddad zon krävs för följande fröer avsedda för sådd som ska för-

flyttas till eller inom vissa skyddade zoner i EU: 

 Beta vulgaris: Finland, Frankrike (Bretagne), Förenade kungariket (Nordir-

land), Irland och Portugal (Azorerna). 

 Castanea: Sverige, Tjeckien, Irland och Förenade kungariket (Nordirland). 

 Gossypium: Grekland och Spanien (flertalet områden) 

 Mangifera: Spanien (Granada och Málaga) och Portugal (Alentejo, Algarve 

och Madeira). 

 

Sammanställningen utgår från krav i förordningen (EU) 2019/2072, förordningen 

(EU) 2021/2285 nödåtgärdsbeslut om Fusarium circinatum (EU) 2019/2032 re-

spektive Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV (EU) 2021/1809. 
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