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Till importörer av prydnadsväxter 

 

Gentekniknämnden påminner importörer av prydnadsväxter om att det krävs tillstånd för införsel, odling och 
marknadsföring av genetiskt modifierade växter. Bestämmelser om detta finns för prydnadsväxters del i gen-
tekniklagen (377/1995).  

En stor mängd genetiskt modifierade petuniasorter som inte beviljats marknadsföringstillstånd påträffades år 
2017 på EU:s marknad för prydnadsväxter (också i Finland). De genetiskt modifierade petuniorna drogs bort 
från marknaden inom EU, vilket orsakade stor ekonomisk skada för förädlare, producenter och försäljare. De 
petuniasorter som produceras testas fortfarande, och det är inte heller i fortsättningen tillåtet att odla eller 
sälja genetiskt modifierade sorter utan marknadsföringstillstånd. Ansökningar om tillstånd för odling eller 
marknadsföring av genetiskt modifierade petuniasorter har än så länge inte lämnats in inom EU. Obs! Gene-
tiskt modifierat material har inte påträffats hos småpetunia, även kallad Million Bells (Calibrachoa sp.).  

I EU-området har hittills godkänts endast fem linjer av genetiskt modifierad trädgårdsnejlika (Dianthus 
caryophyllys), där blomfärgen ändrats så den går i blått, så att dessa marknadsförs som genetiskt modifierade 
snittblomster. Dessa odlas utanför EU. De genetiskt modifierade trädgårdsnejlikorna ska alltid vara försedda 
med information om att de är genetiskt modifierade, och denna märkning krävs också vid återförsäljning. Det 
har inte lämnats in ansökningar om tillstånd för andra prydnadsväxter på det sätt genteknikdirektiven förut-
sätter. 

Gentekniknämnden rekommenderar att importörer av prydnadsväxter redan i samband med beställ-
ning av förökningsmaterial eller plantor för återförsäljning säkerställer att de sorter som införskaffas 
inte är genetiskt modifierade och att de ber leverantörerna om skriftlig bekräftelse på detta.   

Genetiskt modifierade prydnadsväxter som inte har marknadsföringstillstånd i EU kan införskaffas för s.k. 
innesluten användning eller för fältförsök (”avsiktlig utsättning i miljön för annat ändamål än utsläppande på 
marknaden”) endast med iakttagande av de anmälnings- och ansökningsförfaranden som föreskrivs i gentek-
niklagen. Återförsäljning av genetiskt modifierade växter är dock inte tillåten utan marknadsförings-
tillstånd på EU-nivå. Mer information om anmälnings- och ansökningsförfarandena finns på genteknik-
nämndens webbplats (http://geenitekniikanlautakunta.fi).  

Läget beträffande de petuniasorter som konstaterats vara genetiskt modifierade kan kontrolleras på Eviras 
webbplats: https://www.evira.fi/sv/vaxter/forsaljning-och-marknadsforing/genetiskt-modifierade-
vaxtprodukter-gm/gm-petunior/. 
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