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Synpunkter på förslag till fytosanitär kontroll vid import av ryskt virke 
 
Virkeshandeln mellan Ryssland och EU handlar huvudsakligen om import till de nordiska 
länderna. Det är därför angeläget att framförallt svenska och finska erfarenheter tas tillvara när 
EU utformar bestämmelser till ett fytosanitärt regelverk. Vid utformandet av regelverket måste 
utgångspunkten vara att innehållet och dess praktiska konsekvenser står i rimlig proportion till 
den fytosanitära risken. Skogsindustrierna anser det inte vetenskapligt klarlagt att de fytosanitära 
riskerna förändrats i den omfattning att de över en natt motiverar nya rutiner som innebär kraftigt 
ökade administrativa insatser med ökade kostnader som följd. 
 
Skogsindustrierna ser inte behovet av att kräva sundhetscertifikat på allt virke som exporteras 
från Ryssland. Från de europeiska delarna av Ryssland borde det vara möjligt att ersätta kravet på 
sundhetscertifikat med information från redan existerande spårbarhetssystem som certifieras av 
tredje part. I kombination med kontroll i importländerna kan spårbarhetssystemen hantera de 
fytosanitära riskerna. 
 
Det är av största betydelse att utforma praktiska rutiner som inte förhindrar transport och 
virkeshantering vid landgränser, terminaler och industri. Inspektion av virke i de importerande 
länderna bör så långt som möjligt ske genom stickprov vid den mottagande industrin. Dessa 
inspektioner kan genomföras av en ackrediterad tredje part. I Sverige skulle detta med fördel 
kunna göras av virkesmätningsföreningarna som redan i dag utför en heltäckande 
kvalitetsbedömning och mätning av virket. 
 
Förslaget innehåller även bestämmelser om hantering av bark och restavfall från importerat virke 
från Ryssland. Enligt Skogsindustriernas uppfattning måste bark och annat restavfall kunna säljas 
vidare till andra industrier och värmeverk. 
 
Med hänsyn till de stora värden som står på spel för svensk skogsindustri är det av utomordentlig 
betydelse att även industrins förutsättningar beaktas i den samlade bedömningen. En alltför 
pressad tidplan för handläggning får inte äventyra en sådan samlad bedömning. 
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