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Avverkningsanmälningar
2015
JO0314
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man
direkt till aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Jord- och skogsbruk, fiske

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/sos.

A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
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Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Vallgatan 10
Linn Christiansen
036-35 94 66
036-16 61 70
Linn.christiansen@skogsstyrelsen.se
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Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
A.6

JO0314
3(8)

Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Vallgatan 10
Morgan Johansson
033-48 25 07
033-41 70 02
morgan.johansson@skogsstyrelsen.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

A.7

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).

A.8

Gallringsföreskrifter

-

A.9

EU-reglering

Saknas.
A.10

Syfte och historik

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.

A.11

Statistikanvändning

Strategiska analyser
Viktigt verktyg vid olika slags av strategiska analyser.
Avverkningsprognoser
Uppgifter om anmälda avverkningsarealer används att göra avverkningsprognoser.
Planering
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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.

A.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken bygger på avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd till
avverkning som kommit in till Skogsstyrelsen. Undersökningen är registerbaserad och uttag av statistiken görs månatligen respektive årligen från Skogsstyrelsens administrativa system.
A.13

Internationell rapportering

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Undersökningens objekt är avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd till avverkning som kommit in till Skogsstyrelsen.
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Variabler

De huvudvariabler som redovisas är:
Antal anmälningar och ansökningar fördelat på:
- Beståndsareal, ha
- Ägarkategori,
samt för ädellövsskog; trädslag

1.1.3

Statistiska mått

De vanligaste statistiska måtten är antal, hektar och summa.

1.1.4

Redovisningsgrupper

Riket, landsdel, län, normal skog, fjällnära skog, ädellövskog samt avverkning
för annat ändamål än virkesproduktion.
1.1.5

Referenstider

Kalenderår samt månadsvis januari till december 2015.
1.2.

Fullständighet

En anmälan om föryngringsavverkning är giltig i fem år (före 1 september 2014
var en anmälan om föryngringsavverkning giltig i tre år). Därefter måste den
förnyas. Ett medgivet tillstånd för avverkning gäller normalt i fem år. Avverkningar som anmälts eller som beviljats tillstånd utförs inte alltid. Detta är vanligare inom det storskaliga skogsbruket än inom det småskaliga. Dessutom anmäls inte alla avverkningar. Den statistik som redovisas ska därför inte tolkas
som faktiskt utförd avverkning.
Den oanmälda avverkningen är relativt sett betydligt mindre än den anmälda
men ej utförda. Det innebär att statistiken över anmäld/ansökt areal generellt
överskattar den faktiskt avverkade.

När man använder uppgifter om beståndens storlek bör även 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.
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Statistikens tillförlitlighet är beroende av tillförlitligheten i det administrativa register den hämtas ur. Den totala tillförlitligheten bedöms vara mycket god.
Den aktuella revideringspolicyn för produkten är att den månatliga snabba statistiken inte korrigeras när definitiva uppgifter finns tillgängliga. Den årliga statistiken, som publiceras i februari/mars året efter bygger emellertid på definitiva
registeruppgifter. Av den anledningen kan summor av månadsstatistiken avvika
från den årliga statistiken. Det är alltid den årliga som är den mest korrekta i sådana fall.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

Totalundersökning (registerbaserad).
2.2.2

Ramtäckning

Ramen utgörs av samtliga avverkningsanmälningar och ansökningar om minst 0,5
hektar som inkommit till Skogsstyrelsen.
2.2.3

Mätning

2.2.4

Svarsbortfall

2.2.5

Bearbetning

Uppgifterna avser uttag ur administrativt register. Det skulle kunna förekomma
bearbetningsfel. Rimlighetskontroller görs alltid före publicering.
2.2.6

Modellantaganden

Inga.
2.3
Inga
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År, månad
3.2

Framställningstid

2-3 veckor.
3.3

Punktlighet

Publicerades normalt enligt publiceringsplan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Statistikens jämförbarhet över tiden måste betraktas som mycket god. Det finns
dock anledning att misstänka ett tidsseriebrott på grund av den förlängda
giltighetstiden (från 3 till 5 år) för anmälningar om föryngringsavverkningar som
gjordes fr.o.m. 1 september 2014.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

-

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras på Skogsstyrelsens webbplats i form av en statistiknyhet
samt i Excelfiler. http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik

5.2

Presentation

Statistiken presenteras i form av text, tabeller och diagram.
5.3

Dokumentation

Denna ”Beskrivning av statistiken” utgör tillsammans med en ”Fördjupad dokumentation av statistiken” de allmänt tillgängliga dokumentationer som finns av
statistiken.
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Mer om avverkningsanmälan och ansökan om avverkning, blanketter samt övrig
information om dataunderlaget (registret) återfinns på följande webbsida:
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Avverkning/
5.4

Tillgång till primärmaterial

Anmälningar om avverkning och ansökningar om tillstånd till avverkning är i
normalfallet offentliga handlingar och lämnas ut på begäran. I enstaka fall kan
primärdata vara skyddat enligt sekretesslagen.
5.5

Upplysningstjänster

Kontakta Morgan Johansson, Skogsstyrelsen.
Telefon: 033-48 25 07
Fax: 033-41 70 02
E-post: morgan.johansson@skogsstyrelsen.se
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