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Registrering för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial
Uppgifter om företaget
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnr och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Registrering
Regler om yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial finns i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2002:2)
om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial.
Yrkesmässig produktion och import av skogsodlingsmaterial för saluföring samt saluföring av sådant material
får endast utövas av den som är registrerad. (SKSFS 2002:2 8 kap 1 §)
Med produktion avses alla stadier i framställningen av fröenheter, omvandling av fröenheter till frön och
uppdragning av plantpartier från frön eller växtdelar. (SKSFS 2002:2 2 kap 8 §)
Med saluföring avses uppvisande i försäljningssyfte, utbjudande till försäljning, försäljning eller leverans till en
annan fysisk eller juridisk person, inbegripet leveranser enligt ett tjänsteavtal. (SKSFS 2002:2 2 kap 9 §)
Avgift för tillsyn/kontroll
Den som är registrerad för handel med skogsodlingsmaterial ska betala avgift för tillsyn/kontroll enligt
Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 1998:2) om avgifter vid handel med skogsodlingsmaterial samt för tillsyn
och kontroll av produktion av och handel med skogsodlingsmaterial.
Avgiften består av två delar, dels en årlig grundavgift, dels en avgift för tillsyn/kontroll vid plantskola, frölager
eller annan plats där handel med skogsodlingsmaterial bedrivs.
Grundavgiften ska betalas för kalenderår och uppgår till 13 000 kronor om året för den som har en
sammanlagd årlig försäljning och/eller produktion av över 10 miljoner plantor. För annan registrerad är avgiften
4 500 kronor.
Grundavgift ska betalas till Skogsstyrelsen första gången vid anmälan om registrering för yrkesmässig handel
med skogsodlingsmaterial, med 1/12 av årsavgiften för varje hel och påbörjad kalendermånad som återstår av
då innevarande kalenderår. För ytterligare år registreringen ska vara gällande ska grundavgift betalas till
Skogsstyrelsen i förskott för varje kalenderår.
Grundavgiften betalas in på Skogsstyrelsens bankgiro 787-8606 (svensk inbetalning). Uppge företagsnamn
och att inbetalningen avser registrering för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial.
Avgift för ett tillsyns-/kontrolltillfälle är 6 000 kronor. Denna avgift faktureras efter att tillsyn/kontroll har skett.
Publicering på Internet
Företagsnamnet får publiceras på Skogsstyrelsens webbplats som
”Registrerad för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial”

Ja

Nej

Anmälan skickas till
Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping

SKS 18.11 2004

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande och ev. titel

Behandling av personuppgifter: För att hantera din anmälan 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.

