
Skogsstyrelsens författningssamling 

ISSN 0347-5212 

 

 

1 

SKSFS 2021:1 
Utkom från trycket 
den 1 november 2021 

Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter 
vid produktion och saluföring av 
skogsodlingsmaterial; 
beslutade den 5 oktober 2021. 

Sakord: skogsvård 

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

Inledning 
1 §  Dessa föreskrifter avser de avgifter som ska betalas för Skogsstyrelsens 
tillsyn, kontroll och prövning av sådan verksamhet som avses i Skogsstyrelsens 
föreskrifter (SKSFS 2002:2) om produktion för saluföring, saluföring samt 
införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial. 

Avgifter för tillsyn och kontroll 
2 §  Den som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet med skogsodlingsmaterial 
som innebär krav på registrering enligt 8 kap. 1 § Skogsstyrelsens föreskrifter om 
produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av 
skogsodlingsmaterial ska varje kalenderår betala grundavgift. 

Avgift ska även betalas vid kontrollbesök och förenklad kontroll. Med 
kontrollbesök avses kontroll av produktion, lagring och saluföring av 
skogsodlingsmaterial, inklusive märkning och dokumentation. Med förenklad 
kontroll avses kontroll av märkning och dokumentation vid saluföring av 
skogsodlingsmaterial. Skogsstyrelsen avgör kontrollens omfattning i det enskilda 
fallet. 

3 §  Den som är registrerad i det register som avses i 2 § första stycket när ett nytt 
kalenderår infaller, ska betala grundavgiften för det nya kalenderåret.  

Den som registreras under kalenderåret ska betala 1/12 av grundavgiften för 
varje hel och påbörjad kalendermånad som återstår av det innevarande 
kalenderåret. 

4 §  Grundavgiftens storlek bestäms av kvantiteten skogsodlingsmaterial som 
salufördes föregående kalenderår och ska betalas med det belopp som gäller för 
respektive avgiftsklass enligt tabell 1.  

Tabell 1. Avgiftsklasser för grundavgift. 

Avgiftsklass Kvantitet salufört skogsodlingsmaterial Avgift, kronor 

1 Färre än 5 miljoner plantor 5 500  

2 5 miljoner plantor eller fler, upp till 30 miljoner plantor 9 000 

3 30 miljoner plantor eller fler 16 000 
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5 §  Förändrad kvantitet salufört skogsodlingsmaterial ska anmälas till 
Skogsstyrelsen om det påverkar skyldigheten att betala grundavgift eller 
grundavgiftens storlek. 

6 §  Inbetald grundavgift återbetalas inte. 

7 §  Avgiften för kontrollbesök är 8 500 kronor och avgiften för förenklad kontroll 
är 3 500 kronor. 

Avgift för prövning av ansökan om godkännande av frökälla 
8 §  Avgift ska betalas för prövning av ansökan om godkännande av frökälla 
enligt 4 kap. 1-7 §§ Skogsstyrelsens föreskrifter om produktion för saluföring, 
saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial. Avgiften ska 
bestämmas till det belopp som motsvarar Skogsstyrelsens kostnad för prövningen 
av ansökan och fastställs av Skogsstyrelsen när prövningen avslutats.  

Om så begärs ska Skogsstyrelsen underrätta sökanden om den uppskattade 
kostnaden. Sökanden är skyldig att om Skogsstyrelsen så begär betala ett förskott 
på sjuttio (70) procent av den uppskattade kostnaden. Förskott ska betalas sedan 
uppgift om förskottets storlek lämnats till sökanden.  

Avgiften ska betalas även om ansökan återtas efter att prövning påbörjats eller 
om ansökan avslås. 

Undantag 
9 §  Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen medge undantag från 
bestämmelserna i dessa föreskrifter. Särskilda skäl är sådana omständigheter i det 
enskilda ärendet som gör att en tillämpning vore oskälig enligt Skogsstyrelsens 
bedömning. 

  

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Skogsstyrelsens föreskrifter 

(SKSFS 1998:2) om avgifter vid handel med skogsodlingsmaterial samt för tillsyn 
och kontroll av produktion av och handel med skogsodlingsmaterial. 

3. Ärenden som har inletts hos Skogsstyrelsen före ikraftträdandet men ännu 
inte har avgjorts handläggs enligt de gamla föreskrifterna.  

På Skogsstyrelsens vägnar 

HERMAN SUNDQVIST 

Claes Uggla 
(Tillsynsenheten) 
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