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Register för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial
Blanketten använder du för att anmäla dig till registret för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Du som
är registrerad kan använda blanketten för att anmäla ändringar till registret.
Anmälan till registret för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial

Ändringsanmälan

Uppgifter om företaget
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer, ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Faktureringsadress
Vi skickar i första hand elektroniska fakturor, men har ni inte möjlighet att ta emot elektroniska fakturor skickar
vi pappersfaktura. Vi mejlar inte fakturor.
Elektronisk faktura
Elektronisk faktureringsadress

VAN-operatör

Fakturareferens

Pappersfaktura per brev
Faktureringsadress

Postnummer, ort

Fakturareferens

Årlig grundavgift
Grundavgiftens storlek bestäms av kvantiteten skogsodlingsmaterial som salufördes föregående kalenderår.
Kvantitet skogsodlingsmaterial som salufördes föregående kalenderår

Grundavgift, kronor

Färre än 5 miljoner plantor

5 500

5 miljoner plantor eller fler, upp till 30 miljoner plantor

9 000

30 miljoner plantor eller fler

16 000

Anmälan skickas till
Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping eller till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Underskrift
SKS 18 11 2111

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Information – Register för yrkesmässig handel med
skogsodlingsmaterial
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 och kontroll
Den som är registrerad för handel med skogsodlingsmaterial ska betala avgift för
tillsyn och kontroll enligt Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2021:1) om avgifter vid
produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial.
Årlig grundavgift
Grundavgiftens storlek bestäms av kvantiteten skogsodlingsmaterial som salufördes
föregående kalenderår och ska betalas med det belopp som gäller för respektive
avgiftsklass enligt tabellen nedan.
Den som registreras under kalenderåret ska betala 1/12 av grundavgiften för varje
hel och påbörjad kalendermånad som återstår av det innevarande kalenderåret.
Förändrad kvantitet salufört skogsodlingsmaterial ska anmälas till Skogsstyrelsen om
det påverkar skyldigheten att betala grundavgift eller grundavgiftens storlek.
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

Kontrollavgift
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.
Avgiften för kontrollbesök är 8 500 kronor och avgiften för förenklad kontroll är
3 500 kronor.
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Behandling av personuppgifter
Skogsstyrelsen sparar och behandlar de personuppgifter som du har angett i
anmälan. Syftet är att registrera dig i registret för yrkesmässig handel med
skogsodlingsmaterial. Uppgifterna används i samband med tillsyn och kontroll.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Skogsstyrelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att
göra det enligt lag, till exempel vid en begäran om utlämnande av allmän handling.
Dina personuppgifter förs över till Statens servicecenter för fakturahantering. Dina
personuppgifter kan även komma att överföras till domstol vid en rättstvist och till
Kronofogden vid utebliven betalning.
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du har
också rätt att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen
begränsas. Du har även rätt att invända mot behandlingen.
Den ifyllda anmälan är en allmän handling och personuppgifterna som du angett i
anmälan kommer att bevaras i myndighetens arkiv för all överskådlig tid.
Skogsstyrelsen får inte gallra allmänna handlingar utan lagstöd. Därmed är dina
möjligheter till radering begränsad.
Om du har klagomål på Skogsstyrelsens behandling av dina personuppgifter har du
rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontakt
Personuppgiftsansvarig
Telefon: 036-35 93 00
Postadress: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Dataskyddsombud
Telefon: 036-35 93 00
E-post: dataskyddsombud@skogsstyrelsen.se

