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beslutade den 13 juni 2008
Sakord: Skogsvård

Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 7 och 32 a §§
skogsvårdslagen (1979:429) samt 8, 10 och 10 a §§
skogsvårdsförordningen (1993:1096), att 2 kap. 7 § och 9 kap. 1 § skall
ha nedan angiven lydelse, samt att det till 9 kap. 1 § skall tillföras
allmänna råd av nedan angiven lydelse.
2 kap. 7 §
Med härkomstområde för arter eller underarter avses ett område som
uppvisar tillräckligt likartade ekologiska förhållanden och som innehåller
frötäktsbestånd eller utgör ett frötäktsområde.
9 kap. 1 §
Varje parti av ett skogsodlingsmaterial skall i alla produktionsled samt
vid lagerhållning vara på så sätt märkt, eller försett med hänvisning till
lättillgänglig information, att det finns uppgift om
1. stambrevsnummer eller, vid fall av blandning som avses ovan i 5 kap.
5 §, i förekommande fall hänvisning till annat dokument som utfärdats av
annan stat,
2. vetenskapligt namn,
3. kategori,
4. ändamål,
5. typ av frökälla,
6. identitetsbeteckning för härkomstområdet och insamlingsplatsens eller
insamlingsplatsernas härkomstkoordinater (lat, long och höh),
7. huruvida materialet är ortseget, icke ortseget eller om ursprunget är
okänt,
8. för fröpartier: mognadsår,
9. för plantpartier: ålder och typ, samt
10. eventuell genetisk modifiering.
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Allmänna råd till 9 kap. 1 §
Vid insamling av beståndsfrö bör man undvika att samla frö i kustnära
områden då dessa kan ha en historia och förhållanden som skiljer sig från
områden där fröna ska användas.
Vidare är det värdefullt om man vid insamlingen väljer träd utifrån en
vitalitets- och kvalitetsbedömning av fröträden.
Vidare bör man sträva efter att samla frön från många träd, gärna >50,
som inte står för nära varandra för att minska negativa effekter av inavel.
Det är olämpligt att blanda frö- eller plantpartier med vitt skilda
härkomstkoordinater eller andra skillnader i härdighet eller tillväxtrytm
även inom samma frötäktsområde.
________________________________
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 23 juni 2008.

GÖRAN ENANDER

Lennart Ackzell
(Enheten för lag och områdesskydd)
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