Skogsstyrelsen
Enheten för Policy och Analys
Linn Christiansen

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2015-02-12

JO1402
1(7)

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark
2014
JO1402
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: Jord- och skogsbruk, fiske
A.2

Statistikområde

Statistikområde: Miljö och sociala frågor i skogsbruket.
A.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS): Ja
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen
Postadress:551 83 Jönköping
Besöksadress: Vallgatan 8
Kontaktperson: Linn Christiansen
Telefon: 036-359466
Telefax:
E-post: linn.christiansen@skogsstyrelsen.se
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Statistikproducent

Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen
Postadress: 551 83 Jönköping
Besöksadress: Vallgatan 8
Kontaktperson: Göte Eriksson
Telefon: 090-158308
Telefax
E-post: gote.eriksson@skogsstyrelsen.se
A.6

Uppgiftsskyldighet

Ej relevant. Registerbearbetning.

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

Nej.
A.10

Syfte och historik

Statistik om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark är en viktig del i
statistiken om skog som undantagits från skogsbruk (skyddad skog). Vidare redovisas i statistiken hur mycket statliga medel som används för att finansiera
ersättningar till allframtidsupplåtelser som biotopskyddsområden och ersättningar för naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen arbetar med de två skyddsinstrumenten biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Metoderna har steg för steg
gjorts mer enhetliga och exakta under de senaste åren och kvalitetssäkringar
har genomförts successivt i den databas som är källa för statistiken.

A.11

Statistikanvändning

Skogsstyrelsen är ansvarig för uppgifter om biotopskydd och naturvårdsavtal på
skogsmark. Användare utöver Skogsstyrelsen är t.ex. Naturvårdsverket, departe-
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ment, SCB, internationella organ (t.ex. UNECE) och media. Utöver ett allmänt intresse för hur stora skyddade arealer som finns (såväl nationellt som internationellt
intresse) så används siffrorna även till att följa upp miljömålet Levande skogar.
Publicering sker på Skogsstyrelsens hemsida.

A.12

Uppläggning och genomförande

Vid ärendehandläggningen med att bilda biotopskyddsområden registreras uppgifter
i Skogsstyrelsens ärendehandläggningssystem. Underlag till arealuppgifterna kommer av att områdenas gräns i terrängen mäts upp med GRPS och sedan registreras i
systemet (utförs vid Skogsstyrelsens distrikt). Efter uppmätning görs digitalisering i
ett kartverktyg. Därefter fortgår ärendehandläggningen och tillslut fattas beslut i
ärendet. När beslutet vunnit laga kraft (för avsett år) inkluderas det i statistiken som
tas ut ur systemet i januari. För naturvårdsavtal är gången något annorlunda i och
med att detta är ett avtal mellan två parter men underlaget blir genom ärendehandläggningen liknande det som finns för biotopskyddsområden.

A.13

Internationell rapportering

Någon primär rapportering sker inte men med jämna mellanrum rapporteras uppgifter om skyddad skog till olika internationella organ.

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Uppdelningen per län finns i dagsläget endast för perioden 1999-2014. Utveckling
pågår för att ta fram underlag som kan fördelas på län från år 1994.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Skyddad skogsmark.
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Variabler

Antal biotopskyddsavtal och naturvårdsavtal, areal biotopskyddsavtal och naturvårdsavtal (även ovan gränsen för fjällnära skog för vissa län) samt utbetald ersättning i kronor.
1.1.3

Statistiska mått

Summor.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Län.

1.1.5

Referenstider

År 2014.
1.2.

Fullständighet

Total.

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Databasen håller en hög kvalitet efter de kvalitetssäkringar som gjorts successivt
under de senaste åren.

2.2

Osäkerhetskällor

I det historiska materialet har diverse arealuppgifter reviderats eftersom det idag
finns säkrare mätmetoder med modern teknik. Uppdatering pågår kontinuerligt. Effekten av detta bedöms som marginell i ett regionalt/nationellt perspektiv.
Problem har funnits med övergången från att ha en dedikerad databas till ett ärendehandläggningssystem vilket för statistiken för 2013 innebar att denna korrigerades
då större andel areal hamnat under produktiv skogsmark.

2.2.1

Urval

Totalundersökning.

2.2.2
100 %.
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Mätning

2.2.4

Svarsbortfall

2.2.5

Bearbetning

Summeringar görs utifrån objektsvisa arealuppgifter. Endast beslut som vunnit
laga kraft (biotopskyddsområden) och för året gällande avtal (naturvårdsavtal)
inkluderas i statistiken.
2.2.6

Modellantaganden

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Årlig.
3.2

Framställningstid

Uttag ur ärendehandläggningssystemet görs en gång per år i slutet av januari. Därefter genomförs ett antal analyser och publicering sker därefter i februari avseende
året innan.

3.3

Punktlighet

Enligt publiceringsplan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Nya rutiner och årsserier togs fram 2006 och jämförbarheten i tiden är därefter god.
De få län med kända svagheter i det historiska materialet kan få små svängningar i
årsserierna.
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Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Statistiken om biotopskyddsavtal och naturvårdsavtal redovisas tillsammans
med andra uppgifter om skyddad produktiv skogsmark i det statistiska meddelandet ”Skyddad natur” som publiceras av Naturvårdsverket och SCB.

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras på Skogsstyrelsens hemsida i form av en statistiknyhet
samt i Excel-filer. Statistiken har tidigare även publicerats i Skogsstatistisk Årsbok.
Exceltabeller läggs ut på Skogsstyrelsens hemsida
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik

5.2

Presentation

Uppgifterna presenteras som tabeller.
5.3

Dokumentation

Se utförligare beskrivning under ”Fördjupad dokumentation” på hemsidan.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Kontakta personer under A5 ovan.
5.5

Upplysningstjänster

Information om statistiken erhålls främst via hemsidan. Det går även att kontakta respektive ansvariga personer enligt A4 och A5 ovan (i första hand Göte
Eriksson).
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