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Uppdraget från regeringen

• Gemensamt uppdrag till SKS, NV, SLU och SCB

• Utarbeta en sammanhållen statistik för skogsmark

• I redovisningen ska ingå de olika formerna av formella 

skydd, frivilliga avsättningar, hänsynsytor, samt lagstiftat 

skydd av improduktiv skogsmark

• Kan inkludera andra instrument för reglering av 

markanvändningen

• Årlig publicering 
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Tolkningar/ställningstaganden från 
myndigheterna

• Årlig publicering av SCB inom ramen för Sveriges officiella statistik 

som ett statistiskt meddelande

• Inga andra instrument har inkluderats

• Uppdraget är deskriptivt d.v.s. det ingår inte att relatera statistik mot 

nationella eller internationella mål

• Arealer för de olika formerna ska redovisas utan överlapp

• De olika formerna ges inget gemensamt namn och summeras inte i 

den officiella statistiken eftersom de har olika juridisk innebörd, 

sammansättning och statistisk kvalitet.
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Nyheter
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• Skogsstyrelsen har tagit fram en ny metod för att följa upp frivilliga 

avsättningar som innebär att statistik kommer publiceras årligen.

• Hänsynsytor som lämnats vid föryngringsavverkning årlig har 

ackumulerats från 1993 t.o.m. 2018. Skiljer sig från information som 

tidigare cirkulerat från SKA 15 som bygger på antaganden om 

framtiden.

• Nationella marktäckedata (NMD) är använt för att beräkna arealen 

produktiv skogsmark och skogsmark inom formella skydd och de sex 

största markägarnas frivilliga avsättningar.   



Resultat
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Arealer utan överlapp (miljoner hektar)

Typ av område Skogsmark
Produktiv

skogsmark

Formellt skydd 2,3 (8,3 %) 1,4 (5,9 %)

Frivilliga avsättningar 1,2 (4,3 %) 1,2 (5,1 %)

Hänsynsytor 0,43 (1,5 %) 0,43 (1,8 %)

Improduktiv skogsmark 3,2 (11,5 %)



Fortsatt utvecklingsarbete

• Behov av att ta fram metoder för att studera varaktigheten i frivilliga 

avsättningar och hänsynsytor

• Utveckla sätt att beskriva dessa arealers innehåll såsom trädslag,  

virkesförråd, ståndortsindex, mängd död ved o.s.v. 

• Nationella marktäckedata (NMD) är ett nytt underlag som använts. 

Behöver fortsatt analyseras och kvalitetssäkras. 
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