
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

      

  YTTRANDE 

  2011-08-30                    Dnr L2011/1077

       

 

  Landsbygdsdepartementet   

  103 33 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

Remiss av Rapport om förslag till ändring i växtskyddslagen och förordning 

om växtskydd m.m. 

 

Landsbygdsdepartementet har översänt Jordbruksverkets rapport med förslag till 

förändringar i växtskyddslagen till Skogsindustrierna för synpunkter.  

 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins 

bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal 

massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära 

anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Svenska 

Förpackningsföreningen är en separat organisation för tillverkare av lastpallar 

och träemballage under Skogsindustrierna. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 

000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010) 

 

Sammanfattning och kommentarer 

Skogsindustrierna och Svenska Förpackningsföreningen stödjer förslagen till 

åtgärder för att förhindra spridning av växtskadegörare genom  

 

 föreskrifter för att kartlägga, bekämpa och förhindra spridning av 

växtskadegörare som allvarligt kan skada växter och skog eller annan 

mark.  

Sverige är ett skogsland med uthålligt skogsbruk för rekreation och 

råvaruförsörjning till skogsindustrin som spelar en mycket viktig roll för 

sysselsättning och exportintäkter. Det är därför av största vikt att 

motverka att skogen inte drabbas av växtskadegörare för att säkerställa 

tillgång på råvara. 

 

 föreskrifter om en efter verksamhetens art tillämpad egenkontroll av 

verksamheten.  

Vi stödjer förslag som innebär en minskad administrativ börda för 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

företagen genom system för en effektiviserad och förenklad egenkontroll 

som kan säkerställa att företagen uppfyller kraven i föreskrifterna. Svensk 

sågverksindustri värmebehandlar, torkar och märker sin produktion av 

sågade trävaror redan idag och exporterar sedan merparten. Industriella 

pall- och träemballagetillverkare använder värmebehandlat och torkat 

virke från sågverken i sin produktion och medlemmarna i Svenska 

Förpackningsföreningen förespråkar, även på Europanivå, att allt 

emballagevirke skall märkas och åtminstone värmebehandlas.  

 

 införandet av föreskrifter för godkännande av anläggningar och företag 

som reparerar eller återuppbygger träemballage för märkning enligt ISPM 

15.  

I virkesproducerande länder som Sverige, används torkat och  

värmebehandlat virke i pallar och träförpackningar medan 

virkesimporterande länder värmebehandlar färdiga pallar och 

förpackningar efter sammanfogning. Kraven på behandling och märkning 

bör anpassas till rådande produktionsmetoder för att underlätta effektiv 

tillverkning om behandling kan säkerställas och dokumenteras. Vid 

reparation med användning av torkat, värmebehandlat virke bör då inte 

krav ställas på värmebehandling av hela pallarna igen efter reparation. 

Märkningsförfarandet bör säkerställa identifiering av senaste aktören i 

kedjan. 

 

 Skogsindustrierna är generellt positiva till kvalitetsfrämjande åtgärder för 

att säkerställa tillgången på träråvara samt träråvarans och 

träprodukternas säkerhet och konkurrenskraft gentemot andra material.  

 

ISPM 15 märkning av träemballage bör krävas vid handel utanför 

nationella gränser, dvs även inom  Europa, för att divergerande nationella 

krav inte skall försämra Sveriges konkurrensförmåga. Tidigare 

erfarenheter visar att inte alla länder förmår eller förstår att vidta 

korrekta åtgärder utan ändå har tillåtit märkning av träemballage enligt 

ISPM 15, vilket medfört spridning av nematoder och skadat hela 

branschens rykte.  Det måste finnas harmoniserade krav på åtgärder för 

att kapaciteten på värme- och torkningsanläggningar skall komma att 

byggas ut inom Europa, särskilt inom träemballagesektorn. 
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Skogsindustrierna och Svenska Förpackningsföreningen 

 


