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§ 1 Ny indelning av frötäktsområden i Sverige

Skogsstyrelsen beslutar att ändra inde lnin gen av frötä ktsom råden så alt
fortsättningsvis de utgörs av den sko gsmark som finn s inom nuvarande
härkoms tområden enligt bifogad karta. Dessa frö täktsområden ska ll gä lla
för all a trädslag listade i SKSFS 2002:2 bilaga l . och räknas under kategori
känd härkom st.

Beslutets innebörd

Delta betyder at! hela Sveriges skogsmark öppnas för fröinsam ling. SKSFS
200 2:2 föreslås samtidigt få en förändring som gör alt fak tiska
insam lingskoordinater (lat. long, höh), eller koordina ter vid blandning från
flera insaml ingspl atser. skall följa skogsodlings materialet ända fram till
slutanvändare. Det föreslås äve n tillkomma all männa råd avseende risk med
kustnärain sam ling . be tydel sen av individutval och risker fö r
inavelsproblem.

Delta förenkl ar då man inte längre behöver ansöka om nya eller änd rade
frötäktsområden oc h det ger möjl ighet for lövfröinsamling i mycket större
skala vilket tidigare varit begränsat till utvalda frötäktsbestånd .

Skä l fö r beslutet

Skogsstyrelsen strävar efter alt fö renk la fö rfarandet vid fröinsam ling i
Sverige. Utredningar har visat alt det nuvarande systemet där stora delar av
Sverige inte är tillåte t för frötäkt inte ger de posit iva effekter man tidigare
trolt . Viktigare är det indiv iduella valet av frötr äd. Vidare är de t
skogsstyre lsen upp gi ft at! verka för en god fö rsörjning med
skogso dlingsmater ial och det råde r brist på sve nskt löv
skogsodlingsmateria l.

Delta bes lut träder ikraft samtidigt som de ovan (andra stycket) angivna
förslag till ändringar i SKSFS 2002:2 om härkomstkoordinater träder i
kraft.
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Härkomstområden Frötäktsområden Bilaga
Ny indelning
Frötäkts
områden
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Frötäktsområdets Götaland Svealand Södra Mellersta Norra
namn Norrland Norrland Norrland

Frötäktsområdeta Nr FO-I FO-2 FO-3 FO-4 FO-5
Latitud och Longitud N 55° - 59' N 58° - 62 ' N61°-65' N 63° -66' N 65°-69'
omfång Ell O-19° E 12°-19° E 12° -19° E 14°-21° E 15° -24°
Altitud omfång (möh) 0 -376 0-1197 0-1789 0-1760 0-2114
Area (ha) 9738000 II 029000 7719000 5927000 lO 603000
Härkomstområdets Götaland Svealand Södra Mellersta Norra
namn Norrland Norrland Norrland

För alla frötäktsområden:
Kategori: Känd härkomst; Typ av frökälla: Frötäktsområde; Ursprung: Okänt


