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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Miljö
A.2 Statistikområde
Markanvändning
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: SCB, MR/REN
Kontaktperson: Bo Lundin Naturvårdsverket, Erik Carles SCB
Telefon: Bo Lundin 08-698 14 20, Erik Carles 08-506 942 83
Telefax: Erik Carles 08-506 943 48
e-post: bo.lundin@naturvardsverket.se, erik.carles@scb.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB, MR/REN
Kontaktperson: Bo Lundin Naturvårdsverket, Erik Carles SCB
Telefon: Bo Lundin 08-698 14 20, Erik Carles 08-506 942 83
Telefax: Erik Carles 08-506 943 48
e-post: bo.lundin@naturvardsverket.se, erik.carles@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
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

A.9 EU-reglering
Ingen EU-reglering gäller.
A.10 Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en sammanfattande bild av läget när det gäller
skyddade områden i Sverige, samt att redovisa vissa bearbetningar och analyser
beträffande skyddsläget.
Statistiken tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Publicering har
skett i ett statistiskt meddelande årligen sedan början av 1990-talet. Källa för
statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade naturvårdsregister.
A.11 Statistikanvändning

Naturvårdsverket använder statistiken för att följa utvecklingen vad gäller de
skyddade områdena. Skogsstyrelsen använder uppgifterna för jämförelse med
skogsstatistiska uppgifter. Statistiken efterfrågas också internationellt bl.a. av
EUROSTAT som underlag till internationella databaser med markanvändningsoch naturresursstatistik.
A.12 Uppläggning och genomförande
Naturvårdsregistret bearbetas av SCB, och statistiska uppgifter om antal och areal
tas fram för varje typ av skyddat område. Vidare tas för viss typ av områden fram
ytterligare uppgifter om bl.a. naturtyper, förvaltare, och kommuntillhörighet. En
internationell jämförelse görs även. Till hjälp vid den kommunala fördelningen
används digitala gränser.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antal och areal skyddad natur fördelad på kommun, län och riket.
1.1.1 Objekt och population
Samtliga skyddade områden i Naturvårdsverkets register, vilka är ca 3 800 med
en sammanlagd areal av över 5 miljoner hektar.
1.1.2 Variabler
Nationalparker
Naturreservat
Kulturreservat
Naturvårdsområden
Naturminnen
Djurskyddsområden
Natura 2000
Naturtyper
Avstånd till skyddad natur
Naturvårdsförvaltare
Fridlysta djurarter
Fridlysta växtarter
Biotopskydd
Reservat i marin miljö
Riksintressanta områden
Skyddade älvar
Nationalstadspark
Kostnad för säkrade områden
1.1.3 Statistiska mått
Antal, totaler
1.1.4 Redovisningsgrupper
Typ av skyddat område

Län
Kommun
1.1.5 Referenstider
Årsvis
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Arealuppgifterna är hämtade från databasen REGDOS och mer tillförlitliga än
motsvarande uppgifter från det tidigare Naturvårdsregistret som i vissa fall
angivits med summarisk precision.
2.2 Osäkerhetskällor
Karteringen av naturtyper har fokuserats på skogstyper, arealuppgifter för övriga
naturtyper är mer osäker.
2.2.1 Urval
2.2.2 Ramtäckning
God, uppgifter om samtliga naturreservat, nationalparker och
naturvårdsområden läggs in i databasen.
2.2.3 Mätning
2.2.4 Svarsbortfall
2.2.5 Bearbetning
De skyddades områdenas arealer summeras och redovisas per kommun, län och
riket.
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Sker i anslutning till resultatredovisningen.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årsstatistik.
3.2 Framställningstid
Ca två personmånader.
3.3 Punktlighet
Publicering följer publiceringsplanen.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden

Uppgifterna om skyddad natur 2004, och 2003, har hämtats från databasen
REGDOS som har mer tillförlitliga arealuppgifter än det tidigare
Naturvårdsregistret.
Flera skyddade områden har fått uppdaterade arealuppgifter efter ommätning.
Arealdifferenser i de tabeller som jämför med föregående års arealer av skyddad
natur beror dock av beslut om nya reservat eller utökade/minskade reservat och
inte av förändringar pga. ny mätningar.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten från undersökningarna har presenterats i Statistiska Meddelanden
serie Na 41 (fr.o.m. 1999 Mi 41). Resultaten i sammandrag har presenterats i
publikationen "Markanvändningen i Sverige" SOS, SCB. Resultaten redovisas
också i sin helhet på SCBs hemsida. Dessutom finns resultaten inlagda i SCB:s
databaser.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
Kan erhållas via Naturvårdsverket.
5.5 Upplysningstjänster
Ytterligare uppgifter kan erhållas genom producenten. Se punkt A5.
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