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Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter vid handel med 
skogsodlingsmaterial samt för tillsyn och kontroll av 
produktion av och handel med skogsodlingsmaterial. 
beslutade den 13 januari 1998 

Sakord: Skogsvård 

Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 36 § skogsvårdsförordningen 
(1993:1096) följande. 

Inledning 

1 § Enligt dessa föreskrifter skall avgift i vissa fall betalas för 
verksamhet som avses i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 1994:3) 
angående handel med skogsodlingsmaterial m.m. 

Avgift för tillsyn och kontroll 

2 § Den som är registrerad för handel med skogsodlingsmaterial skall 
betala avgift för tillsyn och kontroll avseende produktion av och handel 
med skogsodlingsmaterial. 

3 § Avgiften består av två delar, dels en grundavgift, dels en avgift för 
tillsyn eller kontroll vid plantskola, frölager eller annan plats där handel 
med skogsodlingsmaterial bedrivs. 

4 § Grundavgiften skall betalas för kalenderår och uppgår till 5 000 kr 
om året för den som har en sammanlagd årlig försäljning och/eller 
produktion av över 10 miljoner plantor. För annan registrerad är 
årsavgiften 2 500 kr. 

5 § Grundavgift skall betalas till Skogsstyrelsen första gången vid 
ansökan (5 kap 1 § SKSFS 1994:3) 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 skall vara gällande skall grundavgift 
betalas till Skogsstyrelsen i förskott för varje kalenderår. 
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SKSFS 1998:2 6 § Om registrering upphävs under pågående kalenderår återbetalas 
ingen del av erlagd grundavgift. 

7 § För varje sådant tillsyns- eller kontrolltillfälle som avses i 3 § skall 
erläggas 1 800 kr. Avgiften skall efter fakturering betalas till 
Skogsstyrelsen. 

Avgift för prövning av ansökan om godkännande av nya 
frökällor 

8 § Avgift skall betalas för prövning av ansökan om godkännande av 
skogsområden, skogsbestånd eller fröplantager för insamling av frö 
(utgångsmaterial). Avgiften skall bestämmas till det belopp som 
motsvarar Skogsstyrelsens kostnad för prövningen av ansökan och 
fastställs av Skogsstyrelsen när prövningen avslutats. Om så begärs skall 
Skogsstyrelsen underrätta sökanden om den uppskattade kostnaden. 
Sökanden är skyldig att om Skogsstyrelsen så begär betala ett förskott 
uppgående till sjuttio (70) procent av den uppskattade kostnaden.

 Slutlig avgift skall betalas efter fakturering. Förskott skall betalas sedan 
uppgift om förskottets storlek lämnats till sökanden.
 Skyldighet att betala Skogsstyrelsens kostnader föreligger även om 

ansökan inte bifalls. 

Verkan av utebliven betalning m.m. 

9 § Om avgift eller förskott enligt dessa föreskrifter inte betalas i tid 
skall sökanden respektive den registrerade föreläggas att betala avgiften 
eller förskottet inom viss tid. Om betalning som avser ansökan om 
registrering eller om godkännande av utgångsmaterial ändå uteblir skall 
ansökan avvisas.
 Om betalning som avser fortsatt registrering uteblir skall beslut om 

avregistrering fattas. Sökanden respektive den registrerade skall i 
föreläggandet underrättas om konsekvenserna av utebliven betalning. 

10 § Om särskilda skäl föreligger, får beslutas att erlagd avgift helt eller 
delvis skall betalas tillbaka. 

Dessa föreskrifter träder i kraft, vad beträffar grundavgiften den 1 januari 
1998 och i övrigt två veckor från den dag de kommer ut från trycket. 

Genom dessa föreskrifter upphävs Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 
1994:5) om avgifter i samband med handel med skogsodlingsmaterial. 



Vid erläggande av fortsatt registreringsavgift för 1998 skall den som SKSFS 1998:2 
under 1997 erlagt avgift som även belöper sig på 1998 tillgodoräknas 
1/12 del av årsavgiften för 1998 för varje månad av 1998 som den 
erlagda avgiften varit avsedd att gälla. 

MARIA NORRFALK 

Carina Strömberg 
(Skogsskötselenheten) 
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