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Ansökan om stambrev för skogsodlingsmaterial
Sökande
Namn och adress

Skogsodlingsmaterial
Trädart

Latinskt namn

Frömognadsår

Mängd

Frökällans namn och nummer enligt Rikslängden
Typ av odlingsmaterial

☐ Fröenhet

Tid i plantskola

☐ Växtdelar

☐ Plantparti

Kategori av odlingsmaterial

☐ Känd härkomst

☐ Beståndsutvalt

☐ Individutvalt

☐ Testat

Typ av frökälla

☐ Frötäktsområde

☐ Frötäktsbestånd ☐ Fröplantage

☐ Föräldraträd till familj

☐ Klon

☐ Klonblandning

Ursprung

☐ Ortseget

☐ Inte ortseget

☐ Okänt

Om ansökan avser uppdelning av ett större parti ange tidigare stambrevsnummer och mängd (ursprungligt parti)
Om ansökan avser sammanslagning av flera partier ange tidigare stambrevsnummer och andel
Om materialet är vegetativt förökat ange förökningsmetod och antal förökningscykler

Är materialet genetiskt modifierat?

☐ Ja

☐ Nej

Egen beteckning

☐ Ansökan avser oklängd kott för utförsel

Övrig information

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Insamlingsintyg
Insamlingsdatum

Insamlad mängd

Frökällans namn och nummer enligt Rikslängden

Insamlingslokalens latitud, longitud och altitud samt ortsnamn (gäller frötäktsområde)
Datum

Insamlingsansvarigs underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Klängningsdatum ID-nummer

Klängd kottmängd

Fröutbyte

Datum

Namnförtydligande

Telefon

SKS 18.14 2003

Klängningsintyg

Klängningsansvarigs underskrift

Ansökan skickas till

Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, eller via e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se.
Behandling av personuppgifter: För att hantera din ansökan om stambrev behöver vi spara de uppgifter du anger på denna blankett.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav
som finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.
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Anvisningar till ansökan om stambrev för skogsodlingsmaterial
Mängd

Ange färdigrensad mängd i kilogram (kg).

Egen beteckning (frivillig)

Om sökande uppger en egen beteckning kommer den att registreras i
stambrevet som övrig information.

Ursprung

Ange ursprung om frökällan är frötäktsområde, frötäktsbestånd, klon eller
klonblandning.

Insamlingsintyg

Intyget utfärdas av den som är ansvarig för kott- eller fröinsamlingen.

Insamlad mängd

Vid insamling av kott från barrträd anges mängden i hektoliter (hl) och i övriga
fall av fröinsamling anges mängden i kilogram (kg) eller liter (l).

Insamlingslokalens läge

För frötäktsområde anges insamlingslokalens latitud, longitud och altitud samt
ortsnamn. Koordinaterna anges som grader och minuter.

Klängningsintyg

Intyget utfärdas av den som är ansvarig för klängningen.

Klängd kottmängd

Se förklaring för insamlad mängd.

Fröutbyte

Ange mängden utvunnet frö i kilogram (kg).

ID-nummer

Klängningens ID-nummer.

