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Import av skogfrø og skogplanter - veiledning
Det er kommet forespørsler til Fylkesmannen om hvilke regler som gjelder ved import av
skogfrø og skogplanter. Ved import av skogfrø og -planter er det flere forskrifter og
retningslinjer som vil berøres. Det er i hovedsak frø og planter fra Sverige det er aktuelt å
importere til Hedmark, og som er behandlet i dette notatet.
For å lette arbeidet i en forholdsvis komplisert regelverden er det her laget en oversikt
over gjeldende regelverk pr. mai 2008. (Forskrift om Den nye skogloven vil ikke endre på
dette)

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere av 1. desember 2000.
Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere,
bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre produksjon og omsetning av
planter og formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet
KRAV: Svensk Vekstinspeksjon skal utstede et plantesunnhetssertifikat (”phyto sanitary
sertificate”) som skal følge plantepartiet. Dette er eksportørens ansvar.
Plantesunnhetssertifikatet skal sendes Mattilsynet for godkjenning. Det normale kravet
ved planteimport er at det også skal sendes importmelding til Mattilsynet, men dette
gjelder ikke for skogsplanter fra Sverige.

Forskrift om skogfrø og skogplanter av 1. mars 1996.
Denne forskriften skal sikre at det brukes frø og planter av god kvalitet ved foryngelse av
skog og at hensynet til det genetiske mangfoldet i skogen ivaretas. Det er Kontrollutvalget
for frøforsyning v/ Tore Skrøppa, Norsk genressurssenter, Pb. 115, 1431 Ås som nå er
utøvende godkjennings- og kontrollmyndighet etter denne forskriften. Forskriften vil
fortsatt gjelde etter at den nye skogloven trer i kraft 1.1.2006.
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KRAV: Ved import (og eksport) av skoglig formeringsmateriale skal godkjent sertifikat
være utstedt og følge forsendelsen. Importøren skal forelegge stambrev/sertifikat for
Kontrollutvalget for frøforsyning, som behandler og ev. godkjenner sertifikatet. OECDsertifikat eller sertifikat/stambrev som bygger på dette vil trolig inneholde nok informasjon
iht. forskriftens krav satt i § 5-2 (se nedenfor). Det skal også opplyses om plantestedets
beliggenhet.
Basert på disse opplysningene utsteder Det norske Skogfrøverk et godkjenningsbevis
dersom foryngelsesmaterialet kan brukes i Norge. Denne godkjenningen må foreligge før
plantepartiet importeres, for ikke risikere å bli sittende med skogplanter som man ikke får
lov til å plante i Norge.
Sertifikatet skal inneholde opplysninger i henhold til punkt a til q nedenfor, samt sertifikatnummer,
kontrollmyndighet, dato og underskrift.
a. Ansvarlig produsent og leverandør
b. Referansenummer
c. Formeringsmaterialets natur: frø, planter eller plantedeler
d. Treslag og proveniens
e. Mengde
f.
Eventuell informasjon om plantevernmidler
Produsenter og leverandører skal med henvisning til referansenr. også kunne dokumentere følgende
opplysninger:
g. Produksjonsland
h. Nasjonalt enhetsnummer (nr. i nasjonalt register)
i.
For treslag; eventuell underart/varietet, sort, klon, kultivar
j.
Innsamlingssted: sankeområde/proveniensregion, lengde- og breddegrad, høyde over havet/høydelag,
lokalitet
k. 0pprinnelse: stedegen, uviss, ikke stedegen (ev. opprinnelsessted)
l.
Kategori av materiale etter OECD-reglene
m. Generativt eller vegetativt formert materiale
n. Frø: Modningsår og kvalitet. Planter: alder og plantetype (omskoling m.v.)
o. Mengde (vekt eller antall)
p. Behandling (type, varighet, kjemisk middel etc.)
q. Pakningstype og -antall.

Retningslinjer om kvalitetskrav for skogplanter av 11. januar 1995 i medhold av § 3 i
Forskrift om skogfrø og skogplanter.
Retningslinjene skal bidra til å sikre ar det brukes planter av god kvalitet ved foryngelse av
skog.
KRAV: Fylkesmannens landbruksavdeling skal godkjenne den enkelte planteskoles
retningslinjer for størrelsessortering av plantene. Ut fra tresklag, proveniens, plantetype og
bruksområde skal det angis minimums- og maksimumshøyde. Det bør i tillegg utarbeides
normer for rothalsdiameter.
I vedtak av 10. november 1995 har Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen
godkjent sorteringsregler for plantehøyder på skogsplanter gjeldende for
skogplanteskolene i Hedmark. Det er ikke funnet nødvendig å kreve normer for
rothalsdiameter.
De vedtatte Sorteringsregler for plantehøyder på skogsplanter av 10. november 1995
(se vedlegg) kan ansees som en generell godkjenning gjeldende for alle planteskoler som
selger skogplanter til bruk i Hedmark, så lenge planteskolen kan dokumentere at
størrelsessorteringen er innenfor retningslinjene.

Toll og tolltariff
Det har vist seg at det har vært noe forskjellig praksis og oppdatering av nye regler innad i
Tollvesenet, som kan ha medført misforståelser og unødvendige forsinkelser ved import
av skogsplanter. Dette punktet er derfor tatt med kun som oppklaring/informasjon: Trær
og busker er fri for tollsats jfr. Tolltariffens posisjon 0602 og 9041.
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