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Statistik över levererade skogsplantor 2017
Ur skogspolitisk synpunkt är skogsodlingsmaterial ett centralt område.
Skogsstyrelsen genomför därför sedan 1998 en årlig enkätundersökning till
plantproducenter. Undersökningen är frivillig och lämnade uppgifter är
sekretesskyddade enligt kap 24 8§ offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och kommer endast att användas för statistiska ändamål. Vid
utformning av undersökningen har samråd skett med Näringslivets
Regelnämnd enligt SFS 1982:668.
Undersökningen vänder sig till samtliga registrerade företag för yrkesmässig
handel med skogsodlingsmaterial och avser levererade plantor för användning
i Sverige. För statistikens användbarhet är det av stort värde att samtliga
tillfrågade svarar på enkäten.
Läs noga genom anvisningarna på enkätens baksida innan ni börjar besvara
frågorna. Om ni inte handlar med plantor, var vänlig skriv det som
kommentar på enkäten. Medskickad enkät önskas åter i bifogat svarskuvert
senast den 16 mars 2018. Enkäten går också att besvara genom att gå in på
http://www.skogsstyrelsen.se/undersokningar klicka på länken för webbenkät
och logga in med den användarkod som står längst ner på er blankett.
Liksom de senaste årens undersökningar har antalet redovisade plantsorter
utökats med Contortatall och Björk. Fr.o.m. år 2014 täcks in även barrträd för
användning i Sverige fördelade på skyddsmetod. Syftet är att ta fram ökad
förståelse för och grundläggande statistik om olika skyddsmetoder mot
snytbagge i Sverige. Detta för att ytterligare öka statistikens användbarhet.
Det är vår förhoppning att även ni välkomnar denna ökade detaljnivå.
De sammanställda resultaten kommer att publiceras den 11 april på
Skogsstyrelsens hemsida.
Eventuella frågor besvaras av undertecknad på följande telefonnummer:
0640-175 43 som också gärna tar emot synpunkter på undersökningen.
Tack på förhand för er medverkan!
Karin Östberg
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