Skjema kan lastes ned fra www.skogfroverket.no

Sanking av nøtter fra vintereik Querqus petrea

Krav til kategorisering som utvalgt bestand

Følgende skjema må fylles ut og signeres av operatør for sankingen. Skogfrøverket og Kontrollutvalget for
skogfrøforsyningen vil basert på opplysningene, ta stilling til om sankingen kan godkjennes som utvalgt etter
kravene som er stilt for denne kategorien fra OECD.

Uavhengig av kategori skal det bare sankes fra pene tømmertrær i god vekst, av god kvalitet og
sunnhet! Dersom nøttene skal omsettes til skogbruksformål skal det sankes fra minst 25 trær.
Det skal ikke sankes fra solitære trær uten pollengivere i umiddelbar nærhet. Det skal aldrig
sankes nøtter fra dårlig utviklede trær eller kratt/busker.
Kryss av
1

Er bestandet/trærne av stedegen opprinnelse?

Ja

Nei

1b Hvis Nei, oppgi opprinnelig proveniens/lokalitet hvis kjent:___________________________________
2

Befinner bestand/trærne seg innenfor kjerneområdet for vintereik (vedlagt kart)?

Ja

Nei

3

Er bestandet fritt for trær av sommereik eller vintereik av ukjent opprinnelse
i sankelokalitetens nærhet?

Ja

Nei

4

Er det sanket nøtter fra mer enn 25 trær i bestandet eller grupper av trær?

Ja

Nei

5

Er bestandet/trærne av en slik alder og utvikling at trærnes egenskaper
Ja

Nei

som tømmertre kan bedømmes?

5b Hvis Nei, forklar:_________________________________________________________________________
6

Har bestandet en normal variasjon i egenskaper som tømmerkvalitet og sunnhet?

Ja

Nei

6b Hvis Nei, forklar:_________________________________________________________________________
7

Er bestandet/trærne uten skader, feil eller dårlig vekst som kan tyde på dårlig
tilpasning til voksestedets klima?

Ja

Nei

7b Hvis Nei, forklar:_________________________________________________________________________
8

Er bestandet/trærne uten synlige tegn på sykdommer (sopp, råte, insekter)?

Ja

Nei

8b Hvis Nei, forklar:_________________________________________________________________________
9

Har bestandet/trærne normal eller bedre kvalitet enn normalt - lang og rett
stamme, liten avsmalning og fordelaktig kvistsetting?

Ja

Nei

Ja

Nei

10 Er bestandet/trærne i normal god vekst eller har det produksjon over
gjennomsnittet?

Operatør/kontrollør:____________________________________________________________________
Kommune:_____________________________________________________________________________
Sted:_______________________________________________Dato:______________________________
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