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Fördjupad dokumentation av statistiken
Avverkningsanmälningar
2014
JO0314
Varje statistikprodukt inom den officiella statistiken ska åtföljas av en aktuell Beskrivning av statistiken. Dessa publiceras under rubriken statistik på
Skogsstyrelsens webbsida. Beskrivningarna ger en kortare sammanfattning
av respektive undersöknings syfte, användning, genomförande och kvalitet.
Denna Fördjupade dokumentation av statistiken ger en mer detaljerad information om undersökningarna för de som vill veta mer än vad som täcks
in i Beskrivning av statistiken. Den utgör också en del av den dokumentation som Skogsstyrelsen gör för att uppfylla riktlinjerna i Code of Practice,
en uppförandekod för europeisk statistik.
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Administrativa och legala uppgifter

1.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
1.2

Jord- och skogsbruk, fiske

Statistikområde

Statistikområde:
1.3
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Produktion i skogsbruket

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik
gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se
http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp
1.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

1.5

Produktansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

1.6

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 8
Tomas Eriksson
036- 35 93 31
tomas.eriksson@skogsstyrelsen.se

Uppgiftsskyldighet

Ej relevant. Registerbearbetning.

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 8
Morgan Johansson
033-48 25 07
morgan.johansson@skogsstyrelsen.se
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Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1.8

Gallringsföreskrifter

Det sker ingen gallring av primärdata. Det pågår emellertid en gallringsutredning vid Skogsstyrelsen som beräknas bli färdig under 2014.

1.9

EU-reglering

Nej.
1.10

Dokumentation

Detta dokument utgör den huvudsakliga dokumentationen. Utöver detta
finns en ” Beskrivning av statistiken” som är mer översiktlig och som följer
de krav på dokumentation som finns inom Sveriges officiella statistik. Frågor om Skogsstyrelsens handläggning och uppföljning av avverkningsärenden (NAVET) kan ställas till statistikproducenten enligt 1.5 ovan. För internt
bruk finns vanligen också arbetsbeskrivningar och annan relevant dokumentation.
1.11

Spridningsform

Skogsstatistisk årsbok, Excelfiler. En pdf-version av årsboken samt Excelfiler återfinns på Skogsstyrelsens webbplats, www.skogsstyrelsen.se/statistik.
Vid tidpunkten för de aviserade publiceringarna enligt publiceringskalendern
för officiell statistik publiceras Excelfiler. En s.k. ”statistiknyhet” på Skogsstyrelsens webbplats kungör publiceringen och länkar till de tabeller som ingår i publiceringen. Ibland kompletteras också statistiknyheten med ett
pressmeddelande. Det finns möjlighet att prenumerera på ”statistiknyheterna” via e-post genom att kontakta surendra.joshi@skogsstyrelsen.se. När
de olika publiceringstillfällena infaller framgår av 1) Publiceringsplanen för
officiell statistik på SCB:s webbplats 2) Skogsstyrelsens publiceringskalender för officiell och annan statistik. Publicering sker vanligen på förmiddagar.
1.12

Frekvens

Månatligen respektive årligen.
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Syfte, användare och användarbehov

Skogsägare är skyldiga att till Skogsstyrelsen anmäla föryngringsavverkning
och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion som omfattar minst
0,5 ha, senast sex veckor innan avverkningen påbörjas. Tillstånd krävs för avverkningar inom fjällnära skog samt för avverkningar i ädellövskog. Statistiken avser att följa utvecklingen i dessa anmälningar och ansökningar.
Skogsbruket, myndigheter och andra organisationer, forskare, utredare, beslutsfattare, journalister m.fl. är användare av statistik.

2.1

Syfte och historik

Vid skötsel av skog måste vissa åtgärder anmälas i förväg till Skogsstyrelsen. Vad som ska anmälas och vad en anmälan ska innehålla framgår av
skogsvårdslagen, skogsvårdsförordningen och Skogsstyrelsens föreskrifter.
Föryngringsavverkningar och avverkningar för annat ändamål än virkesproduktion om minst 0,5 hektar ska anmälas. Inom fjällnära skog och
ädellövskog ska istället en ansökan om tillstånd till avverkning göras. Dessutom ska uttag av skogsbränsle i samband med föryngringsavverkning samt
skyddsdikning anmälas.
Syftet med anmälningsplikten är att Skogsstyrelsen ska ges möjlighet att i
förväg ge råd och information samt utöva tillsyn inför en anmälningspliktig
skogsbruksåtgärd. Av den anledningen ska anmälan ske minst 6 veckor i förväg.
Syftet med den officiella statistiken är att följa utvecklingen i dessa anmälningar och ansökningar. En avverkningsanmälan är giltig i tre år. Det finns
ingen garanti att avverkningen verkligen kommer att genomföras eller när
den i så fall kommer att ske inom de tre åren. Det är viktigt att observera att
anmälan avser planerade åtgärder, inte vad som verkligen genomförts eller
kommer att genomföras. Man kan således inte dra några säkra slutsatser om
avverkningsnivån under året eller kommande år utifrån anmälningarna. Trots
detta bedöms statistiken vara så viktig att den tillhör den officiella statistiken
sedan några år.
Definitiv statistik över Bruttoavverkningar (JO0312) har en eftersläpning på
ett par år. För produktion av prognoser och för att följa den aktuella utvecklingen av antalet och arealer föryngringsavverkningar utgör därför statistiken,
då den används korrekt, ett viktigt underlag.
Statistiken har samlats in sedan mitten 1970-talet när anmälningsskyldighet
infördes. Fr.o.m. 1980 ingår även redovisning av staten och kyrkan. Rutinen
för handläggning och uppföljning av avverkningsärenden har under tiden
fortlöpande byggts ut och förbättrats. Idag finns tre olika sätt att ta emot indata, eAverka, anmälan via pappersblankett och webbanmälan via Mina sidor. Det vanligaste sättet att göra avverkningsanmälan är via eAvverka som
står för ca 60 % idag.
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Statistikanvändning

Strategiska analyser
Viktigt verktyg vid olika slags av strategiska analyser.
Avverkningsprognoser
Uppgifter om anmälda avverkningsarealer används att göra avverkningsprognoser.
Planering
Planering av skogsbrukets utveckling på längre sikt.
Hänsynsuppföljning-Polytax
Anmälda avverkningar utgör urvalsram för olika inventeringar som Skogsstyrelsen genomför. För stratifiering och prognos över antal och arealer är
statistiken över avverkningsanmälningar en viktig input till inventeringarna.
Plantproduktion
Uppgifter om anmälda avverkningsarealer används vid planering av plantproduktion.
Övrig användning
Uppgifterna används också för utredning eller andra ändamål inom skogsbruket, på myndigheter, av forskare etc.
2.2

Internationell rapportering

2.3

Uppföljning av användarnöjdheten

Undersökningen tas regelbundet upp på Skogsstyrelsens användarråd för
skoglig statistik. I övrigt dokumenteras användarsynpunkter av produktansvarig som också gör bedömningar från fall till fall om synpunkter kan/ska
beaktas. Synpunkter dokumenteras enligt en speciell Rutin för hantering av
synpunkter på statistiken.
På uppdrag av Skogsstyrelsen har Impera under februari och mars 2011 genomfört en kundundersökning av bl.a. verksamhetsområdet avverkningsanmälan. Skogsstyrelsen fick ett bra betyg med ett förbättringsförslag.

3

Uppgiftsinsamling

Publicering sker månatligen respektive årligen.
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15 januari
13 februari (även årligen)
13 mars
15 april
15 maj
17 juni
15 juli
14 augusti
16 september
15 oktober
18 november
16 december

Sammanställning av dataunderlag sker normalt 1-2 veckor innan publicering.
3.1

Uppläggning och genomförande

Vid handläggning av avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd
till avverkning registreras uppgifter i Skogsstyrelsens handläggningssystem,
Navet. Uppgifterna till statistiken hämtas månatligen respektive årligen från
ärendedatabasen. Statistikredovisning sker på Skogsstyrelsens distriktsnivå
och summeras per län.
Uppgifterna för snabb månadsstatistik avser totalen av både föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Det som
redovisas är enbart totalt anmäld areal per län och landsdelar.
I årliga uppgifter särredovisas föryngringsavverkning på antal anmälningar,
anmäld areal ha per län och landsdelar samt fördelat på ägarklasserna Enskilda ägare och Övriga.
De ägarklasser som statistiken redovisas efter följer ”Ägarklassificering
inom skoglig statistik från Skogsstyrelsen”. Klassificeringen innehåller följande ägarklasser:
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Staten

Privatägda aktiebolag

Svenska statliga myndigheter, fonder,
stiftelser m.m. i vars uppdrag ingår att
förvalta statlig svensk skogsegendom.
Ex. Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen.

Aktiebolag som inte är statsägt aktiebolag
och inte heller av kommuner eller landsting
ägda aktiebolag enligt definition under
Övriga allmänna ägare.

Statsägda aktiebolag

Enskilda ägare

Aktiebolag vars aktier till mer än 50
% förvaltas av det svenska regeringskansliet. Ex. Sveaskog AB, AB Göta
kanalbolag, Akademiska Hus AB.

Fysiska personer, dödsbon och bolag som
Inte är aktiebolag

Övriga allmänna ägare

Övriga privata ägare

Svenska kommuner och landsting
samt av dessa ägda aktiebolag (mer
än 50 % av aktierna), stiftelser, fonder m.m.

Religiösa samfund inkl. Svenska kyrkan,
stiftelser, fonder m.fl. som inte ingår i allmänna
ägare. Ekonomiska och ideella föreningar,
bysamfälligheter, gemensamhetsskogar, allmänningar, besparingsskogar m.fl. Ex.
Skogssällskapet, pensionsfonder, Södra
Skogsägarna ekonomisk förening, häradsallmänningar.

3.2

Population och ram

Populationen utgörs av samtliga ansökningar och anmälningar som inrapporterats till Skogsstyrelsen under redovisningsperioden.
Övertäckning
De ansökningar och anmälningar som görs genomförs inte alltid.
Undertäckning
Det finns föryngringsavverkningar som genomförs men som inte anmäls. Föryngringsavverkningar <0,5 hektar ingår inte heller i statistiken.

3.3

Urvalsförfarande

Förekommer ej.
3.4

Mätinstrument

Avverkningsärendehandläggningen i Navet omfattar följande delar
 Handläggning av anmälan och ansökan om föryngringsavverkning
 Handläggning av anmälan och ansökan om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.
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Uppföljning av utförd avverkning med stöd av fjärranalys.
Uppföljning av utförd avverkning med stöd av andra metoder.
Uppföljning av utförda föryngringsåtgärder

Uppdaterade versioner av blanketter finns på Skogsstyrelsens webbplats
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Avverkning. På följande sidor återfinns blanketten ”Anmälan om avverkning m.m.”

Anmälan
om avverkning m.m.

Mottagare

Skogsstyrelsen
Avverkningsanmälan/-ansökan
Box 7
351 03 Växjö

Plats för streckkodsetikett

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar minst 0,5 ha påbörjas och varje anmälan får endast omfatta en behandlingsenhet. Med behandlingsenhet menas ett sammanhängande område eller delområden belägna högst
100 meter från varandra. Större avstånd kan accepteras i vissa fall, exempelvis vid avverkning av myrholmar, under förutsättning att delområdenas planerade återväxt- och hänsynsåtgärder är likartade.
Till anmälan ska bifogas en karta som visar det anmälda området. Vid anmälan om föryngringsavverkning ska på kartan
framgå större skogliga impediment, hänsynskrävande biotoper, värdefulla kulturmiljöer, lokaler för växt- och djurarter samt
skyddszoner som ni planerar att ta hänsyn till.
För att anmälan ska kunna handläggas krävs att den är korrekt ifylld. En bekräftelse på att Skogsstyrelsen mottagit en anmälan
skickas till markägaren och, i förekommande fall, dennes ombud då anmälan är korrekt. Vid felaktiga eller ofullständiga uppgifter kommer Skogsstyrelsen att begära in kompletteringar. Detta gäller dock inte uppgift om koordinater, e-postadresser, dikesrensning eller uppgifter under avsnitt C och G som är frivilliga. Se även anvisningar på sidan 4. En anmälan om avverkning är
giltig i tre år och en anmälan om uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning är giltig i fem år.
Anmälan kan även skickas via e-post till avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se.

A. Anmälan avser fastigheten
Fastighetsbeteckning

Kommun

Områdets mittpunktskoordinater

X/N

Församling

RT 90

Y/E

Sweref 99

B. Fastighetsägare (vid flera fastighetsägare ange den som Skogsstyrelsen vid behov ska kontakta)
Namn

Telefon

Adress

Postnummer, ort

Mobil

E-postadress

Jag vill i första hand bli kontaktad via e-post

C. Eventuellt ombud
Namn

Telefon

Adress

Mobil

Postnummer, ort

Företagsnamn

E-postadress

Ert ärendenummer

D. Anmälan avser
1. Föryngringsavverkning
Planerad avverkning

(fyll även i avsnitt E och F).
Avdelning nummer

ha

Hyggesrensning

ha

Skogsodling
Plantering utan frö-/skärmträd
Markberedning

ha

Plantering med frö-/skärmträd

ha

Sådd

ha

ha

Naturlig föryngring
Med frö-/skärmträd
Markberedning

ha
ha

Utan frö-/skärmträd
Trädslag frö-/skärmträd

ha

Genom successiv utglesning
Frö-/skärmträd, antal

ha
per ha

2. Avverkning för annat ändamål än virkesproduktion
Planerad avverkning

Ändamål

ha

År då omläggningen planeras

3. Användning av främmande trädslag eller vegetativt förökat skogsodlingsmaterial
Planerad areal

ha

Trädslag

4. Uttag av skogsbränsle
Uttag av GROT (grenar och toppar)

ha

Uttag av stubbar

ha

Beskrivning av planerad stubbskörd för att begränsa miljöpåverkan

5. Skyddsdikning/dikesrensning (markeras på karta/kartskiss)
Skyddsdikning

ha

Dikesrensning

ha (Kan enbart anmälas i samband med anmälan om avverkning)

Beskrivning av planerade åtgärder t.ex. för att begränsa miljöpåverkan

E. Redovisning av planerad hänsyn till naturvärden och kulturmiljövärden
1. Skogliga impediment (större impediment markeras på karta/kartskiss)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
1 Kärr/mosse

På impedimentet avser jag att göra följande
Ingen avverkning
Avverkning av enstaka träd

2 Hällmark

Ingen avverkning

Avverkning av enstaka träd

3 Annat impediment

Ingen avverkning

Avverkning av enstaka träd

2. Hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer (markeras på karta/kartskiss)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
4 Bäckdråg/ravin
8 Odlingsröse/stenmur
5 Källa/småvatten
9 Blockmark/bergbrant
6 Udde/ö
10 Sumpskog
7 Rest av hagmark/löväng
11 Hällmarksskog

12 Rest av kvarn/såg e.d.
13 Äldre väg/stig
14 Naturskogsrest
15 Myrholme

16 Torpgrund e.d.
17 Kolbotten/tjärdal
18 Annat

I biotoperna och kulturmiljöerna avser jag att ta följande hänsyn

3. Växt- och djurarter (markeras på karta/kartskiss)
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
19 Växtplats för rödlistade arter
20 Häckningsplats för rödlistade fåglar

21 Tjäderspelplats
22 Annat

Jag avser att ta följande hänsyn

4. Skyddszoner (markeras på karta/kartskiss)
Avverkningsområdet gränsar mot
23 Skogligt impediment
Jag avser att ta följande hänsyn

24 Vatten

25 Bebyggelse

26 Öppen jordbruksmark

5. Träd, trädsamlingar och döda träd
Jag avser att ta hänsyn genom att lämna kvar
Grova barrträd
Döda stående eller liggande träd
Grova lövträd
Trädsamlingar
Hålträd
Ovanliga trädslag

Träd med kulturspår
Rönn/sälg
Gamla träd

Naturliga högstubbar
Tillskapade högstubbar
Andra träd

6. Skador på mark och i vatten
Jag avser att ta hänsyn för att förhindra eller begränsa
Körskador på känslig mark
Skador på allmänt nyttjade stigar/leder
Näringsläckage till vattendrag

Skador på vatten vid skyddsdikning

Skador på vatten vid transport över
bäckar/åar
Skador på markens produktionsförmåga
vid uttag av grot och stubbar

Åtgärder för att förhindra eller begränsa skador på mark och i vatten

Fornlämning som skyddas av kulturminneslagen berörs av avverkningen

F. Redovisning av planerad hänsyn till rennäringen
Avverkningen ligger

inom rennäringens året-runt-marker,
obligatorisk redovisning

utanför året-runt-markerna men inom renskötselområdet,
frivillig redovisning

Samebyn har beretts tillfälle till samråd. Skriftligt bevis
Samråd med samebyn har skett. Protokoll bifogas.
bifogas.
Inom eller angränsande mot avverkningsområdet finns
27 Arbetshage
29 Flyttled
31 Uppsamlingsområde
33 Hänglavsbärande skog
28 Beteshage
30. Rastbete
32 Svår passage
34 Kalvningsland
Jag avser att ta hänsyn genom att
35 Vinteravverka
37 Spara hänglavsbärande
39 Anpassa hyggesstorlek
41 Anpassa skogsbilväg
36 Spara kantzoner
trädgrupper
40 Ej koncentrera hyggen
42 Markbereda skonsamt
Övrig hänsyn till rennäringen

G. Frivilliga kompletterande uppgifter

Avverkningsplaneringen är gjord i fält på barmark

i fält på snö

på kontoret via bildmaterial

2. Markberedningsmetod
Hög

Fläck

Långfläck

Invers

Harv

Fräs

Bränning

3. Övriga upplysningar

Underskrift
Ort

Datum

Namnteckning, markägare/ombud

Namnförtydligande

Annan

Anvisningar för att fylla i blanketten
Det är viktigt att anmälan är korrekt ifylld då den lämnas in, i annat fall kommer Skogsstyrelsen att begära in kompletterande uppgifter. De åtgärder som anmälan avser får påbörjas
tidigast sex veckor från det att anmälan är komplett.
A. Anmälan avser fastigheten
Fastighetens korrekta namn och registerbeteckning ska anges. Om det anmälda området berör fler än en fastighet ska den fastighet anges som berörs till störst del.
Som komplement till fastighetsbeteckning ser Skogsstyrelsen gärna att det anmälda områdets mittpunktskoordinater anges för att underlätta lokalisering av området. X och N (north) resp. Y och E (east) motsvarar varandra i
resp. koordinatsystem. Båda kan användas för att ange koordinater men ange vilket som system som avses.
B. Fastighetsägare
Namn och adress till fastighetens lagfarne ägare ska anges. Om fastigheten har fler ägare räcker det att en av
ägarna anges.
Om fastigheten nyligen bytt ägare och den nye ägaren ännu ej fått lagfart skall ägarbytet kunna styrkas med
köpekontrakt eller motsvarande.
C. Eventuellt ombud
Här antecknas såväl befullmäktigat ombud som den som utan att vara formellt ombud varit behjälplig med
att upprätta anmälan och/eller med att genomföra avverkningen.
D. Anmälan avser
En anmälan kan antingen avse punkt 1, föryngringsavverkning eller punkt 2, avverkning för annat ändamål,
dock inte båda. Anmälan om användning av främmande trädslag, punkt 3, uttag av skogsbränsle, punkt 4 eller
skyddsdikning/dikesrensning, punkt 5, kan anmälas i samband med anmälan om föryngringsavverkning eller
göras senare, dock senast 6 veckor innan åtgärden påbörjas.

E, F. Redovisning av planerad hänsyn till naturvärden och kulturmiljövärden samt
till rennäringen
Den hänsyn som planeras i samband med avverkningen ska redovisas på blanketten. Det är viktigt att den angivna hänsynen så långt möjligt överensstämmer med den hänsyn som verkligen kommer att tas. För att anmälan ska kunna handläggas måste någon form av hänsyn vara angiven. Planerad hänsyn till rennäringen är obligatorisk att redovisa inom rennäringens året-runt-marker men frivillig inom övriga renskötselområdet.

G. Frivilliga kompletterande uppgifter
Behöver inte fyllas i men är värdefulla för myndighetens handläggning och uppföljning.

Karta
Till anmälan ska bifogas en karta där det anmälda området är inritat. Kartan bör vara i en lämplig skala, normalt 1: 5000 – 1:20 000. Inritning av området samt övrig information i kartbilden ska medge enkel och säker
lokalisering av det anmälda området. Det innebär i normalfallet att kartan ska innehålla fastighetsgränser och
namn på fastigheter, orter, vattendrag
m.m. Bakgrundsbilden kan vara en fotobild eller av annan typ men bör tydligt spegla markanvändning och olika ägoslag.
Vid planerad föryngringsavverkning ska på kartan framgå större skogliga impediment, hänsynskrävande
biotoper och värdefulla kulturmiljöer, lokaler för växt- och djurarter samt skyddszoner där hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövärdens intressen planeras. Om anmälan även avser skyddsdikning eller dikesrensning (anmälan för samråd 12 kap. 6 § miljöbalken) ska dikenas sträckning framgå på kartan.
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Statistisk bearbetning och redovisning

4.1

Skattningar, modeller, beräkningar

4.2

Redovisning
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Statistiken publiceras månatligen respektive årligen i form av tabeller. Dessa
är fritt tillgängliga på webbplatsen. I samband med publicering läggs en nyhet ut på webbplatsen där resultaten kommenteras översiktligt.
Undersökningens objekt är avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd till avverkning som kommit in till Skogsstyrelsen.
De huvudvariabler som redovisas är:
Antal anmälningar och ansökningar fördelat på:
- Anmäld areal, ha
- Ägarkategori,
samt för ädellövsskog; trädslag
De vanligaste statistiska måtten är antal, hektar och summa.
Riket, landsdel, län, fjällnära skog, ädellövskog.

4.3

Kvalitet i redovisad data

En anmälan om föryngringsavverkning är giltig i tre år. Därefter måste den planerade avverkningen anmälas på nytt. Ett medgivet tillstånd för avverkning gäller normalt i fem år. Avverkningar som anmälts eller som beviljats tillstånd utförs inte alltid. Detta är vanligare inom storskogsbruket än inom privatskogsbruket. Dessutom anmäls inte alla avverkningar. Den statistik som redovisas ska
därför inte tolkas som utförd avverkning.
När man använder uppgifter om beståndens storlek bör man beakta följande:
 Föryngringsavverkningar mindre än 0,5 ha är ej anmälningspliktiga och
ingår därför normalt inte i det redovisade medeltalet. Därför är den verkliga medelarealen alltid lägre än enligt anmäld statistik


En avverkning på två sidor om en ägogräns redovisas som två anmälningar/ansökningar.



En avverkning i direkt anslutning till en tidigare föryngringsavverkning
redovisas för sig. Anmälningsplikten gäller den enskilda avverkning
som man avser utföra.

Statistikens tillförlitlighet är beroende av tillförlitligheten i det administrativa
register den hämtas ur. Den totala tillförlitligheten bedöms vara mycket god.
Uppgifterna avser uttag ur administrativt register. Det skulle kunna förekomma
bearbetningsfel. Rimlighetskontroller görs alltid före publicering.
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Uppgifterna i anmälan/ansökan om anmälare/fastighetsägare matchar inte alltid
de uppgifter Skogsstyrelsen har om aktuella ägare till berörd fastighet. Detta beror ofta på att det nyligen varit ägarbyte på fastigheten och Skogsstyrelsen inte
har hunnit få de uppdaterade uppgifterna från Lantmäteriet.
De återkommande stormfällningarna under senare år kan orsaka tillfälliga eftersläpningar i registrering av avverkningsanmälan. Ansökningar om dispens och
samråd ges förtur.

4.4

Punktlighet

Publicering följer publiceringskalendern. Eftersom det är en regelbundet
återkommande publicering av registerdata med fasta rutiner är det ytterst
ovanligt med förseningar. Under 2013 skedde alla 13 publiceringar i tid. För
2014 kommer inga förändringar i undersökningen att genomföras varför angivna publiceringstidpunkter förväntas följas. Dessa är:













15 januari
13 februari (även årligen)
13 mars
15 april
15 maj
17 juni
15 juli
14 augusti
16 september
15 oktober
18 november
16 december

5

Utvärdering och uppföljning

5.1

Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

5.2

Genomförda och planerade kvalitetsstudier

Det finns för tillfället inga planerade kvalitetsstudier för den här statistikprodukten. Några kvalitetsstudier har heller inte genomförts ännu.
5.3

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Det finns inga beslutade förändringar. Det finns emellertid planer på att redovisa avverkningsanmälningar på kommunnivå. Ännu osäkert om när så
kommer att bli möjligt.
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Slutligt observationsregister

I det här dokumentet har framtagningen av nedanstående slutliga observationsregister beskrivits.
Register
Registervariant
Registerversion

Återväxtrutinen
Avverkningsanmälningar
2013

Nedan följer fortsatt dokumentation av registrens detaljerade innehåll. Här
beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Variabler (antal)

Definitioner

Anmälan om föryngringsavverkningar på normal skog
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning inom
fjällnära skog
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning inom
ädelövskog
Anmälan och ansökan om
avverkning för annat ändamål än virkesproduktion
Anmäld areal för uttag av
skogsbränsle
Län

Större än 0,5 hektar enligt 14 § SVL

Landsdel
Areal

Antal

Enligt 15 § SVL

Enligt 27 § SVL

Enligt 14 §, 15 § och 27 § SVL

Enligt 14 § och 16 § SVL
Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland,
Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg,
Västra Götaland, Värmland, Örebro
Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland
Redovisning av areal avser normal skog, fjällnära skog, ädellövskog avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, skogsodling, naturlig
föryngring och uttag av skogsbränsle.
Redovisning på antal anmälningar/ antal ansökan om tillstånd avser
normal skog, fjällnära skog, ädellövskog avverkning för annat ändamål
än virkesproduktion och uttag av skogsbränsle.

