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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Jord- och skogsbruk, fiske
A.2 Statistikområde
Produktionen i skogsbruket
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Beställare
Skogsstyrelsen Analysenheten
551 83 Jönköping
Kontaktperson:Katarina Ekberg
Telefon: 036-15 55 91
Fax: 036-16 61 70
E-post: katarina.ekberg@svo.se
LRF Skogsägarna
105 33 Stockholm
Telefon: 08-787 54 00
Fax: 08-787 59 08
Skogsindustriernas Virkesnämnd
Föreningen Sveriges Skogsindustrier
Box 16 006
103 21 Stockholm
Telefon: 08-762 72 60
Fax: 08-611 71 22
A.5 Producent
SCB Örebro
701 89 Örebro
Kontaktperson: Ulla Holm
Telefon: 019-17 68 37
Telefax: 019-17 70 80
E-post: ulla.holm@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger ej.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).

A.8 Gallringsföreskrifter
Uppgifterna arkiveras på SCB Örebro. Någon gallring sker inte. skogsstyrelsen
kommer under år 2001 att se över vilka gallringsföreskrifter som gäller för
samtliga undersökningar som vi är inblandade i.
A.9 EU-reglering
Ingen.
A.10 Syfte och historik
Uppgifter om lagervolymen av massaved och flis har samlats in av SCB på
uppdrag av bl.a. Skogsstyrelsen sedan 1955. Uppgifter om lagervolym är bl.a.
intressanta vid avverkningsberäkningar och vid bedömning av konjunturen i
skogsbruket och skogsindustrin.
A.11 Statistikanvändning
Uppgifterna används inom skogsbruket, på myndigheter samt av utredare,
forskare m.fl.
Uppgifter om lagervolym är bl.a. intressanta vid avverkningsberäkningar och vid
bedömning av konjunturen i skogsbruket och skogsindustrin.
A.12 Uppläggning och genomförande
Med lager av massaved och flis avses sådant virke som är lagrat i Sverige
någonstans i kedjan från bilväg till upplag i anslutning till industri. Även
imporerad massaved och massaflis samt massaved och massaflis lagrat i Sverige
men avsett för export ingår.
Undersökningen är en totalundersökning av de betydande företagen i
populationen; juridiska personer som lagrar massaved och massaflis. Vilka de
betydande företagen är bedöms av Skogsstyrelsen.Populationen består av tre
delpopulationer:
-Massa- och pappersbruk, med vilket avses anläggning där förädling av
rundvirke eller flis till pappersmassa sker utan eller med integrering av
vidareförädling (t.ex. tillverkning av kartong, tidningspapper, skriv- och
tryckpapper).
-Virkesköpande, virkesförmedlande samt importerande eller exporterande
företag.
-Skogsbruksföretag inkluderande förvaltande företag.
Insamlingen av data sker via enkäter 4 gånger per år (kvartal).
De uppgifter som samlas in är volymen massaved respektive flis i m³f ub.
Trädslag för massaveden är tall (vari ingår tallmassaved och barrmassaved),
gran och annan.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
För närvarande finns inga planer på att förändra undersökningen.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
antal m³f ub i lager av massaved och massaflis
1.1.1 Objekt och population
Med lager av massaved och flis avses sådant virke som är lagrat i Sverige
någonstans i kedjan från bilväg till upplag i anslutning till industri. Även
imporerad massaved och massaflis samt massaved och massaflis lagrat i Sverige
men avsett för export ingår.
Undersökningen är en totalundersökning av de betydande företagen i
populationen; juridiska personer som lagrar massaved och massaflis. Vilka de
betydande företagen är bedöms av Skogsstyrelsen.Populationen består av tre
delpopulationer:
-Massa- och pappersbruk, med vilket avses anläggning där förädling av
rundvirke eller flis till pappersmassa sker utan eller med integrering av
vidareförädling (t.ex. tillverkning av kartong, tidningspapper, skriv- och
tryckpapper).
-Virkesköpande, virkesförmedlande samt importerande eller exporterande
företag.
-Skogsbruksföretag inkluderande förvaltande företag.
1.1.2 Variabler
Volym massaved och massaflis i m³f ub
1.1.3 Statistiska mått
m³f ub
1.1.4 Redovisningsgrupper
År och kvartal.
Sortiment: massaved av tall (vari ingår tallmassaved och barrmassaved),
massaved av gran, massaved av andra träslag samt massaflis.
Regioner:
1-Västernorrland, Jämtland exkl. Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten
2 - Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Härjedalen
3 - V:a Götaland exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet,
Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och
Ulricehamn kommun, Värmland, Örebro samt Habo och Mullsjö kommun.
4 - Södermanland, Östergötland, Jönköping exkl. Habo och Mullsjö kommun,
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland samt Ale, Lerum, Vårgårda,
Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg,
Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun.
1.1.5 Referenstider
Lagervolymen vid varje kvartalsslut.
1.2 Fullständighet
Undersökningen täcker ämnesområdet väl.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt

Statistikens tillförlitlighet är relativt god. Svarsfrekvensen bland de företag som
finns med är, med enstaka undantag, total. Den omläggning av statistiken som
gjordes under 1996 har medfört att det nu är troligt att alla betydelsefulla företag
finns med i urvalsramen.
2.2 Osäkerhetskällor
Vid bedömningen av vilka de betydande företagen är kan givetvis något av
företagen ha förbisetts. Bedömningen kräver god kännedom om var massaved
och massaflis lagras.
2.2.1 Urval
Undersökningen är en totalundersökning
2.2.2 Ramtäckning
Ramen sågs över 1996 och bedöms nu vara så heltäckande som anses möjligt.
2.2.3 Mätning
Uppgifterna samlas in via enkät.
2.2.4 Svarsbortfall
Inget svarsbortfall har förekommit under året.
2.2.5 Bearbetning
Enkäterna sammanställs hos SCB. Till uppdragsgivarna skickas uppgifter
2.2.6 Modellantaganden
Inga utöver redan nämnda.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ingen redovisning förekommer.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Kvartal
3.2 Framställningstid
Omkring 5-6 veckor.
3.3 Punktlighet
Under 1999 har statistiken i tre fall kommit ut före publiceringsdatum och i ett
fall 2 dagar efter. Under 2000 har statistiken hittils kommit ut 3 gånger och
samtliga före publiceringsadatum enligt publiceringsplan.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Under 1996 gjordes vissa omläggningar av statistiken. Förändringarna innebar
en nivåhöjning av lagervolymerna. Denna nivåhöjning är dock känd varför
jämförelse bakåt i tiden låter sig göras under förutsättning att man tar hänsyn till
denna nivåhöjning.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Jämförbarheten är möjlig och god.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik

Någon annan statistik på området finns inte.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Statistiken publiceras av Skogsstyrelsen i Skoglig Statistik Information (SSI),
samt i nästa publicerade Skogsstatistisk Årsbok (SKÅ). Båda ingår i serien SOS.
Ett årsabonnemang på SSI kostar 400 kr/år för papperskopior och 200 kr/år för
prenumeration med e-post. Skogsstatistisk årsbok kostar 300 kr. Alla priser
inklusive moms.
SKÅ beställs från Skogsstyrelsens förlag:
Förlaget
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Tel.: 036 - 15 55 92
Fax: 036 - 19 06 22
E-post: sksforlag.order@svo.se
eller via www.svo.se/forlag
SSI beställs från:
Skogsstyrelsen
Analysenheten
551 83 Jönköping
Tel.: 036 – 15 57 25
Fax: 036 – 16 61 70
E-post: ulla.lindgren@svo.se
SSI och SKÅ läggs också ut i sin helhet på webben, på sidan:
http:www.svo.se/statistik
5.2 Presentation
Tabeller, figurer och textavsnitt.
5.3 Dokumentation
Någon särskild dokumentation har inte medföljt publiceringen under året.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Materialet finns arkiverat på SCB. Någon efterfrågan att använda materialet har
inte förekommit. I de fall det sker kommer särskild prövning att ske.
5.5 Upplysningstjänster
Namn, adress, telefon, e-mail till den som är ansvarig för statistiken på
Skogsstyrelsen finns i anslutning till publiceringen i Skoglig
Statistikinformation. I Skogsstatistisk Årsbok finns namn på den som är
ansvarig för statistikområdet.

