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Datum

2017-02-25
Enheten för Policy och Analys
106 48 Stockholm

[Namn] Löpnr [Löpnr]
[Adressrad1]
[CareOf] [Adressrad2]
[Postnr]

[Postort]

Svensk skog i blickfånget
Hur använder vi våra skogar?
Skogsstyrelsen genomför årligen en undersökning om avverkning, skogsvård och
självverksamhet i skogsbruket. Du är en av de drygt 2 000 skogsägare som slumpvis
valts ut för att medverka i analysen. Din hjälp är mycket värdefull för oss och vi hoppas
att du kan ta dig tid att svara på frågorna.
Det är frivilligt att delta i undersökningen och de uppgifter du lämnar är
sekretesskyddade enligt kap 24 8§ offentlighets och sekretesslagen. Resultatet kommer
endast att användas och sammanställas för statistiska ändamål och enskilda svar
kommer inte att kunna utläsas.
Skog och skogsprodukter är en av de största källorna till vårt gemensamma välstånd.
Kunskaper om avverkning och skogsvårdsåtgärder är viktiga för den långsiktiga
hushållningen med våra skogar. Självverksamheten är väsentlig bland annat för att
belysa skogsbrukets betydelse för sysselsättningen.

Hur går undersökningen till?
Du kommer att bli uppringd på telefonnumret [Tel1]/ [Tel2] av en av Skogsstyrelsens
skogskonsulenter. Du behöver alltså inte själv skicka in någonting. Om du vill bli
kontaktad på ett annat telefonnummer eller om våra uppgifter inte stämmer ber vi dig att
själv kontakta konsulenten, [Kontaktpers] [Distrikt] [Telefonnr].
Någon gång under perioden mars/april kommer han eller hon att ta kontakt med dig och
tillsammans fyller ni i enkäten.
En del av frågorna i enkäten kan vara svåra att svara på. Även om du inte har säkra
uppgifter (exempelvis mätbesked från försäljning av virke, uppgift om plantleverans eller
dylikt) ber vi dig att försöka göra så bra uppskattningar som möjligt. Är du osäker,
diskutera gärna med konsulenten. Även då det inte utförts några åtgärder på fastigheten
är det ett värdefullt svar för beräkning av den sammanställda statistiken!
Blanketten handlar om avverkning, skogsvård och självverksamhet. Med
självverksamhet menar vi det arbete som utförts av dig, dina familjemedlemmar samt
övriga personer som du anställt fast eller tillfälligt (ej entreprenörer). Samtliga uppgifter
som vi vill samla in, skall ha utförts på de fastigheter som finns uppräknade på
blankettens framsida. Uppgifterna avser kalenderåret 2016. På baksidan av detta brev
finns mer information för den intresserade.
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Telefon

Organisationsnr

E-post

Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Vallgatan 8
Jönköping

036-35 93 00

202100-5612

Fax

Momsreg.nr

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se

036-16 61 70

SE202100561201
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Frågor
Undrar du över något om undersökningen så kontakta skogskonsulenten i ditt distrikt.
Telefonnumret hittar du på blankettens framsida. Du kan också ställa frågor till
Cornelia Roberge (090-158303 eller statistik@skogsstyrelsen.se) på Skogsstyrelsens
enhet för Policy och Analys, som ansvarar för undersökningen.

Företag, kommuner m.fl.
Begreppet självverksamhet är valt för att passa småskogsägarna som själva arbetar i
skogen, men passar dåligt för större företag, kommuner m.fl. som har egna anställda i
skogen. Med självverksamhet menas arbete i egen regi. Företag, kommuner m.fl. som
direkt sysselsätter personal i skogsarbete ska redovisa den andel som utförts av dessa.
Observera att även arbete som utförts av beredskapslag eller av personer som omfattas
av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska ingå om personerna sysselsätts direkt
av skogsägaren.

Nyfiken på resultatet?
Undersökningen ingår i Sveriges Officiella Statistik och resultatet publiceras 3 juli på
Skogsstyrelsens webbsida www.skogsstyrelsen.se/statistik.

