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Växtkontrollenheten
Tfn: 036-158350
E-post: exportkontroll@jordbruksverket.se

Information om export av växtskyddspliktiga varor.
Inga sena ansökningar om sundhetscertifikat accepteras
Från och med 2015-01-01 kommer bara de ansökningar som stämmer överens
med 15 a § Statens Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om
skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare, att godkännas. Det innebär att
om ansökan inte kommer in i tid, så måste exporten av varorna flyttas fram om
vi ska kunna utfärda ett sundhetscertifikat.
15 a § Växtskyddskontroll vid export av växter, växtprodukter och andra föremål som
kräver sundhetscertifikat i mottagarlandet handhas av Jordbruksverket. Kontrollen ska
ske på någon av Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter. Efter överenskommelse
med Jordbruksverket kan exportkontroll även utföras på annan ort. Ansökan om
sundhetscertifikat ska ha kommit in senast klockan 10.00 vardagen innan planerad
export om kontrollen ska ske på en ordinarie inspektionsort. Om kontrollen ska ske på
en annan ort ska ansökan ha kommit in senast fem arbetsdagar innan planerad export.
För att ansöka om sundhetscertifikat ska Jordbruksverkets e-tjänst Sundhetscertifikat
eller Jordbruksverkets blankett E11.32 användas. (SJVFS 2014:1).

Möjligt att göra preliminär ansökan
Du som använder e-tjänsten för ansökan av sundhetscertifikat kommer ha
möjlighet att göra preliminära ansökningar. Det kommer vara enklare för dig att
ansöka om ett sundhetscertifikat i tid i och med möjligheten till en preliminär
ansökan. Den preliminära ansökan kan du till exempel göra om kvantiteten inte
är känd när du ansöker. För att vi ska kunna utfärda ett sundhetscertifikat måste
ansökan vara komplett och definitiv, så det är viktigt att komplettera preliminära
ansökningar snarast möjligt för att inte riskera att utskriftsdatum blir senare än
exportdatum. Sundhetscertifikatet får alltid det datum som det utfärdas, vilket vi
aldrig kan ändra.
Se www.jordbruksverket.se och välj E-tjänster/Handel/Sundhetscertifikat eller
klicka på följande länk för mer information om preliminär ansökan:
Sundhetscertifikat - Jordbruksverket
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Bakgrund
Tidigare har ansökningar om sundhetscertifikat som kommit in senare än vad reglerna säger
accepterats. Det har också i undantagsfall utfärdats certifikat i efterhand, alltså efter att
export skett. Allt oftare har mottagarlandets växtskyddsmyndighet ifrågasatt
sundhetscertifikat som utfärdats efter export, vi har då haft svårt att övertyga dem om
friheten från växtskadegörare.
Sändningar som har stoppats i mottagarlandet på grund av att ansökan kommit in för sent till
oss innebär stora kostnader för företaget som drabbas. Det riskerar dessutom att vår
trovärdighet som myndighet ifrågasätts vid all export som kräver sundhetscertifikat.

Fler fysiska kontroller
För främst export av virke kommer antalet fysiska kontroller att öka. Jordbruksverket
anser att det krävs en ökad kontrollfrekvens för att säkerställa frihet från
växtskadegörare och för att bibehålla ett högt anseende för svensk virkesexport när det
krävs sundhetscertifikat.
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