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Instruktioner och förklaringar för lämnande av 
uppgifter om levererade skogsplantor för användning 
i Sverige 2021 

Allmänt 
Enkätundersökningen gäller för kalenderår 2021. 

Om de efterfrågade uppgifterna inte finns tillgängliga, utan endast liknande uppgifter, kan du 
ange dessa under punkt 7. Övrigt, i enkäten.  

Samtliga svar ska anges i tusental. Exempelvis ska du redovisa 5 miljoner plantor som 
5 000. 

Kontrollera att totalsumman av antalet plantor är densamma i tabellerna 1,2,3 och 5. 

Frö anger du i kilogram (kg) med en decimal. 

Förklaringar 

Levererade plantor  
Omfattar levererade plantor, antingen egenproducerade, införda från annat EU-land eller 
importerade från tredjeland, till exempel legoodlade plantor.  

Plantor för användning på egen mark räknas som levererade plantor. 

Levererade plantor som köpts från annan svensk producent eller handlare inte ska 
redovisas. 

Plantor som levererats som halvfabrikat ska inte redovisas.  

Plantor som köpts som halvfabrikat och sedan odlats fram till leveransklara plantor ska dock  
redovisas. 

Produktionssätt   
Indelas i produktion av täckrotsplantor, hybridplantor respektive barrotsplantor.  

Hybridplantor  
Avser omskolade täckrotsplantor på friland, till exempel PluggPlusEtt och liknande. 

Förökningssätt 
Indelas i fröplantor respektive vegetativt förökade plantor. Med vegetativt förökade plantor 
avses alla former av vegetativ förökning till exempel sticklingar och SE-plantor. 

Skyddsmetod  
Indelas i skyddsmetod 

• obehandlad 

• mekaniskt plantskydd (Conniflex, Bugstop, Combiguard, Woodcoat, Hylonox med 
mera)  

• insekticidbehandlad. 
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Härkomst  
Avser den geografiska plats där fröet har skördats. 

Plantagefrö  
Omfattar frö från godkända fröplantager. 

Beståndsfrö  
Omfattar frö från 

• godkända frötäktsbestånd 

• godkända frötäktsområden 

• inte godkända frökällor för användning på egen mark. 

Godkända frökällor i Sverige finns redovisade i Rikslängden. Varje EU-land upprättar 
motsvarande förteckningar, så kallade ”National List”, över godkända frökällor. EU:s 
gemensamma förteckning över godkända frökällor heter FOREMATIS. 

Kontaktperson 
Magnus Fürst, tfn 0560-68 99 46, magnus.furst@skogsstyrelsen.se  
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