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Sundhetscertifikat för export/ 

phytosanitary certificate for export 

Ett internationellt överenskommet dokument 
 

Syfte: 

att intyga att mottagarlandets lagstadgade krav på 

frihet från växtskadegörare är uppfyllt  och samtidigt 

underlätta internationell handel 
 

181 regeringar står bakom – parter som anslutit sig till 

den Internationella växtskyddskonventionen, IPPC 
 

Jordbruksverket är Sveriges växtskyddsmyndighet, 

National Plant Protection Organisation, NPPO 

 

 



Handlar om att skapa förtroende mellan länder 
genom att tillämpa tydliga regler i internationell 
handel med växter och växtprodukter 
 

Ta till vara landets rätt att skydda sig mot allvarliga 
växtskadegörare, (karantänsskadegörare) 
 

Motverka omotiverade handelshinder 
 

Gemensamt beslutade Internationella standards, 
ISPMs, är grundbultar i systemet… 

 



International Standards for Phytosanitary Measuers 

 

ISPM 7 - EXPORT CERTIFICATION SYSTEM 

describes the components of a national system for 

the issuance of phytosanitary certificates. 

 

ISPM 12  - PHYTOSANITARY CERTIFICATES  

provides the requirements and guidelines for the 

preparation and issuance of phytosanitary certificates  



The WTO Agreement on the Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 

Varje land har rätt sätta upp importrestriktioner  i 

syfte att  skydda sitt territorium från skada på  

- människors hälsa 

- djurs hälsa 

- växters sundhet 

 

så länge det görs enligt internationellt överenskomna 

riktlinjer! 



The WTO Agreement on the Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 

SPS Agreement Art. 3 (1): 

“To harmonize sanitary and phytosanitary measures on as 
wide a basis as possible, Members shall base their sanitary 
or phytosanitary measures on international standards, 
guidelines or recommendations, where they exist, .... 

 

Definitions, Annex A, point (3) c: 

International standards, guidelines and recommendations: 

“for plant health, the international standards, guidelines and 
recommendations developed under the auspices of the 
Secretariat of the International Plant Protection Convention ...” 



ISPM 12,  
PHYTOSANITARY CERTIFICATES  

 
Name of produce and quantity declared:  

This section should include the name of the plant, plant 

product or other regulated article, unit and the quantity as 

accurately as possible to enable the NPPO of the importing 

country to verify the contents of the consignment.  

 

Number and description of packages:  

The number of packages and their description should be 

included. Sufficient detail should be included in this section 

to enable the NPPO of the importing country to link the 

phytosanitary certificate for export with the corresponding 

consignment.  

 

 

 

.  



ISPM 12,  
PHYTOSANITARY CERTIFICATES 

Sundhetscertifkat ska utfärdas innan sändningen lämnar 

landet. 
 

Det får utfärdas senare under förutsättning att  

- “The phytosanitary security of the consignment has been 
assured,  

- the NPPO of the exporting country has undertaken 
sampling, inspection and treatments necessary to satisfy 
phytosanitary import requirements before dispatch of the 
consignment.”  

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska sundhetscertifikat 

inte utfärdas. 



Först export, sedan import … 

Jordbruksverket intygar genom sin  export-

kontroll både sundhet och innehåll i sändningen 
 

Jordbruksverket måste känna till importlandets 

krav. HT/KD behandling är inte den självklara 

lösningen! 
 

För godkänd import måste sundhetscertifikatet 

godkännas av importlandets växtskydds-

myndighet och/eller tullmyndighet 



Ett eller flera dokument? 

Phytosanitary certificate - world wide  
 

Baserat på den Internationella 

Växtskyddskonventionen finns ett enda 

myndighetsdokument för internationell 

handel med växter och växtprodukter! 
 

Vid internationell handel med livsmedel 

och djur finns det en mängd olika intyg 

och dokument. 
  



Risk för fusk och bedrägerier… 

 

Inom 3-5 år: 

Electronic phytosanitary certificates  

Mer strikta pappersversioner 

 



 

 

Varje delpaket för sig…. 



 Svenska exportörer av 

virke, viktiga kuggar i 

ett omfattande globalt 

samarbete !  


