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ANSÖKAN
Mottagare

Skogsstyrelsen
Avverkningsanmälan/-ansökan
Box 7
351 03 Växjö

Ansökan om undantag från regler om förebyggande åtgärder mot skadliga insekter
Den här blanketten använder du för att ansöka om undantag från reglerna i skogsvårdslagstiftningen som syftar
till att bekämpa skadliga insekter i skadad skog och lagrat virke.
Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge undantag från reglerna. Reglerna finns i 6 kap.
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen (1979:429). Du hittar också
reglerna på Skogsstyrelsens webbplats www.skogsstyrelsen.se.
I föreskrifterna räknas Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Transtrands, Särna
och Idre distrikt i Dalarnas län som område Norr. Gävleborgs län, Dalarnas län (utom Transtrands, Särna och
Idre distrikt) och alla län söder om dem räknas till område Söder.
När mer än 5 skogskubikmeter (m3sk) rått barrvirke skadats inom en hektar genom storm, snöbrott, avverkning,
röjning eller på annat sätt, ska den volym som överstiger 5 m3sk forslas ut eller göras otjänlig som
yngelmaterial för skadliga insekter. Det måste göras före 15 juli inom område Norr och före 1 juli inom område
Söder.
Av 5 m3sk rått barrvirke får högst 3 m3sk utgöras av råa granar inom de särskilda bekämpningsområden som
finns utpekade i 6 kap.15 § Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7).
Inom område Norr får rått barrvirke som avverkats före den 15 juni inte lagras efter den 15 juli. Inom område
Söder får rått barrvirke som avverkats före den 1 juni inte lagras efter den 1 juli.
Lämna in ansökan om undantag i så god tid som möjligt, senast två veckor före den 15 juli i område Norr
respektive två veckor före den 1 juli i område Söder. För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste den
vara korrekt ifylld.
Du kan också skicka in ansökan via e-post till avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se.
A. Sökande
Företagsnamn/fastighetsägare

Adress

E-postadress

Postnummer, ort
Telefon

Jag har fullmakt att företräda alla fastighetsägare.

B. Kontaktperson för företaget/ombud med fullmakt för fastighetsägare
Namn

Adress

E-postadress

Postnummer, ort
Telefon

Ert ärendenummer

Fullmakten är begränsad, ange på vilket sätt:

C. Objekt
Redovisa de objekt som ansökan gäller på sidan 2-4 eller i blanketten Ansökan om undantag från regler om förebyggande åtgärder
mot skadliga insekter – Bilaga.

SKS 18.04 2006

D. Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter: För att hantera din ansökan om undantag behöver vi spara de uppgifter du anger på denna blankett.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav
som finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.
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Ansökan får endast omfatta virke som ligger inom samma kommun. Den får omfatta flera fastigheter och flera objekt. Virkesköpande företag kan i samma ansökan ange både
objekt på egna fastigheter och på fastigheter som ägs av annan. Om ansökan omfattar fler än ett objekt (dvs. områden med kvarliggande virke eller virkesvältor) ska ett nummer
anges för varje objekt. Fastighetsbeteckning ska framgå av ansökan och om fastigheten ägs av sökanden.
För varje objekt ska du antingen ange koordinater eller bifoga en karta/shapefil som visar läget på det virke som ansökan gäller. Om du anger koordinater ska det framgå vilket
koordinatsystem som används. För varje objekt ska du redovisa om undantaget gäller att lämna kvar virke i skogen, vid bilväg eller vid terminal som omfattar < 5 000 fastkubikmeter (m3f).
Du ska också ange volym per trädslag (gran/tall).
För varje objekt ska du ange vilken tidpunkt som ansökan om undantag gäller och skäl till varför ansökan görs.
Kommun (endast en kommun per ansökan):
Objekt nr

Fastighetsbeteckning

Koordinatsystem (om koordinater anges):
Ägs av
sökande
(J/N)

Områdets mittpunktskoordinater
(kan ersättas av karta)

X/N

Y/E

Kartbilaga
(J/N)

Virke i skogen
Gran
Tall
m3fub
m3fub

Virke vid bilväg
Gran
Tall
m3fub
m3fub

RT90

Sweref 99

Virke vid terminal
Skäl för
Tidpunkt som undantag**
< 5000 m3f
ansökan avser* (ange
Gran
Tall
(ÅÅMMDD)
bokstav)
m3fub
m3fub

* Tidpunkt då virket bedöms vara uttransporterat till skogsindustri eller virkesterminal som omfattar minst 5 000 m3f tall- respektive granvirke.
** Skäl för undantag: A = Brist på maskinresurser, B = Brist på transportresurser, C = Otillgänglig trakt, D = Utrymmesbrist vid terminal/mottagningsplats/industri,
E = annat skäl, ange motivering

, F = annat skäl, ange motivering

.

Skogsstyrelsen

Objekt nr

Ansökan

Fastighetsbeteckning

3(4)

Ägs av
sökande
(J/N)

Områdets mittpunktskoordinater
(kan ersättas av karta)

X/N

Y/E

Kartbilaga
(J/N)

Virke i skogen
Gran
Tall
m3fub
m3fub

Virke vid bilväg
Gran
Tall
m3fub
m3fub

Virke vid terminal
Skäl för
Tidpunkt som undantag**
< 5000 m3f
ansökan avser* (ange
Gran
Tall
(ÅÅMMDD)
bokstav)
m3fub
m3fub

* Tidpunkt då virket bedöms vara uttransporterat till skogsindustri eller virkesterminal som omfattar minst 5 000 m3f tall- respektive granvirke.
** Skäl för undantag: A = Brist på maskinresurser, B = Brist på transportresurser, C = Otillgänglig trakt, D = Utrymmesbrist vid terminal/mottagningsplats/industri,
E = annat skäl, ange motivering

, F = annat skäl, ange motivering

.
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Ägs av
sökande
(J/N)

Områdets mittpunktskoordinater
(kan ersättas av karta)

X/N

Y/E

Kartbilaga
(J/N)

Virke i skogen
Gran
Tall
m3fub
m3fub

Virke vid bilväg
Gran
Tall
m3fub
m3fub

Virke vid terminal
Skäl för
Tidpunkt som undantag**
< 5000 m3f
ansökan avser* (ange
Gran
Tall
(ÅÅMMDD)
bokstav)
m3fub
m3fub

* Tidpunkt då virket bedöms vara uttransporterat till skogsindustri eller virkesterminal som omfattar minst 5 000 m3f tall- respektive granvirke.
** Skäl för undantag: A = Brist på maskinresurser, B = Brist på transportresurser, C = Otillgänglig trakt, D = Utrymmesbrist vid terminal/mottagningsplats/industri,
E = annat skäl, ange motivering

, F = annat skäl, ange motivering

.

