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Förord 

Inom avdelningen för areell statistik bedrivs 
vid statistiska centralbyrån (SCB) olika 
arbeten för att förbättra den svenska statisti
ken över miljö- och naturförhållanden. Som 
ett led i dessa strävanden utvecklas en officiell 
statistik över markanvändningen avsedd bl a 
att ge information om de fortlöpande för
ändringar som sker i markens utnyttjande för 
skilda ändamål. 

Under arbetet med markanvändningsstati
stiken har SCB kunnat konstatera att det i flera 
olika sammanhang regelbundet samlas in en 
mycket omfattande information om marken 
och dess utnyttjande. Det gäller t ex riksskogs-
taxeringarna, lantbruksräkningarna, folk-och 
bostadsräkningarna samt de allmänna fastig
hetstaxeringarna. Någon sammanställning av 
de erhållna uppgifterna i syfte att ge en hel
täckande officiell redovisning över mark
användningen i Sverige har emellertid inte 
företagits. Föreliggande publikation bör ses 
som ett första försök att med utnyttjande av 
redan befintlig information åstadkomma en 
sådan beskrivning. Det är avsikten att er
farenheterna från denna utgåva skall ligga till 
grund för sammanställningen av en ny över
siktspublikation om 3-4 år. 

SCBs insatser inom markanvändnings
statistiken omfattar i övrigt vissa löpande 
undersökningar för att ur olika aspekter belysa 
markanvändningen och förändringar i mark
utnyttjandet. En av dessa tar sikte på att be
skriva hur tätortsmarken utnyttjas för skilda 

ändamål och klarlägga vilka förskjutningar 
som efter hand sker mellan olika mark
användningskategorier. I en annan undersök
ning kartläggs tätortsexpansionen på jord
bruksmark från 1960 och framåt medan en 
tredje undersökning avser att ge statistik över 
tillgången till s k allemansrättslig mark nära 
de större tätorterna. Resultaten från under
sökningarna kommer att publiceras fortlöpande 
i serien Statistiska meddelanden. 

Den statistiska beskrivningen i föreliggande 
publikation har i möjligaste mån anpassats till 
en arealklassificeringsmodell som tagits fram 
inom ramen för ett nordiskt samarbete på 
statistikområdet och som nu i en preliminär 
form skall användas försöksvis i de enskilda 
länderna. Också mot den bakgrunden att klassi
ficeringsprinciperna ännu inte är definitiva 
bör publikationen ses som en försöksutgåva. 

Av utrymmesskäl har redovisningen i publika
tionens huvuddel (sid 7-52) måst bli relativt 
översiktlig och som regel lämnas där bara sta
tistik för länen och hela riket. I bilagedel (sid 
53-80) presenteras emellertid en något ut
förligare statistik för fördjupade studier. 
Bland annat redovisas där en del uppgifter för 
kommuner och s k avrinningsområden. 

Ansvarig för utarbetandet av publikationen 
har varit Hans Ansén vid SCBs enhet för 
naturresurser och miljö. 

De kartor, diagram och figurer som före
kommer i publikationen har ritats eller be
arbetats av Göran Gunnarson, SCB. 

Stockholm i november 1983 

STEN JOHANSSON 

Bengt Malmås 
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Inledning 

Till ett bestämt markområde kan kopplas en 
rad olika uppgifter som beskriver området 
t ex namn jordart, berggrund, höjdförhållan
de, växtlighet och markanvändning. Med 
"markanvändning" menas i allmänhet aktivi
teter/verksamheter på markytan och deras 
arealutbredning t ex ytor för boende, fritids
aktiviteter och transporter. Ofta inbegriper 
man i begreppet markanvändning också de 
naturgivna eller tillförda fysiska förhållande
na på markytan såsom ytor med mossar, berg i 
dagen, vatten, byggnader, vägar o s v. I den
na publikation används detta utvidgade syn
sätt på begreppet markanvändning. 

Publikationen är indelad i fyra avsnitt: 
Bakgrundsförhållanden som ger en del vä

sentliga bakgrundsdata gemensamma för flera 
olika typer av markanvändning. 

Markanvändningen sektorsvis där en riks
täckande markanvändningsbeskrivning redo
visas på länsnivå i tabeller och text. 

Markanvändning för speciella ändamål där 
vissa typer av markanvändning som från olika 
synpunkter kan vara intressanta presenteras. 

Bilaga som komplettering till de tidigare av
snitten och som mer utförligt redovisar mark
användningen huvudsakligen i tabellform. 

Flera av de arealuppgifter som redovisas 
har publicerats eller kommer att publiceras i 
andra SCB-publikationer eller på annat håll. 
Avsnittet om den bebyggda marken är dock 
till stora delar sammanställt genom bearbet
ning av grunddata, genom olika slags beräk
ningar och genom karttolkning. En liknande 
rikstäckande beskrivning av den bebyggda 
marken har inte tidigare gjorts. 

Kvalitén i uppgifterna behandlas närmare 
under varje avsnitt. Generellt kan sägas att 
denna dock är mycket växlande beroende på 
hur grunddata insamlats. Uppgifterna inom 
t ex avsnittet jordbruksmark, som bygger på 
en totalundersökning, måste anses ha hög sä
kerhet, medan t ex inom vissa avsnitt av den 
bebyggda marken, där uppgifterna delvis är 
beräknade, kan finnas en betydande osäker
het. Det har ändock ansetts angeläget att pre
sentera de framtagna uppgifterna för att en 
helhetsbild av markens utnyttjande skall er
hållas, och för att relationerna mellan olika ty
per av markanvändning skall framgå. 

Källor till text, figurer, tabeller o dyl fram
går av källförteckningen i slutet av publika
tionen. 
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Länsindelningen 1980 

AB Stockholms län 
C Uppsala län 
D Södermanlands län 
E Östergötlands län 
F Jönköpings län 
G Kronobergs län 
H Kalmar län 
I Gotlands län 
K Blekinge län 
L Kristianstads län 
M Malmöhus län 
N Hallands län 
O Göteborgs och Bohus län 
P Älvsborgs län 
R Skaraborgs län 
S Värmlands län 
T Örebro län 
U Västmanlands län 
W Kopparbergs län 
X Gävleborgs län 
Y Västernorrlands län 
Z Jämtlands län 
AC Västerbottens län 
BD Norrbottens län 
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1 Bakgrundsförhållanden 

I detta kapitel redovisas översiktligt vissa upp
gifter om totalarealer, befolkning, sysselsätt
ning, markförhållanden samt regler, restrik
tioner och planeringsformer som kan anses 
vara gemensamma bakgrundsuppgifter för 
den information om markanvändningen som 
redovisas i denna publikation. Bakgrunds
uppgifter specifika för viss typ av markan
vändning presenteras i anslutning till respektive 
delavsnitt i kapitel 2 och 3. 

Utöver vad som redovisas här finns natur
ligtvis flera faktorer som påverkar möjlighe
ten att utnyttja marken för olika ändamål, så
som markpris, läge, infrastrukturens utseende 
o s v. Dessa är huvudsakligen intressanta vid 
detaljerade studier av markanvändningen på 
lokal nivå, t ex vid utbyggnad av bostadsom
råden, varför de inte behandlas närmare i den
na publikation av översiktlig karaktär. 

1.1 Areal och befolkning 
Det råder en kraftig obalans befolkningsmäs
sigt sett mellan landets olika delar. Norrbot
tens län upptar 24 procent av rikets landareal, 
men har endast 3 procent av rikets befolkning. 
I storstadslänen Stockholm, Göteborg och 
Bohus samt Malmöhus, som tillsammans upp
tar bara 4 procent av landarealen, bor ca 
35 procent av befolkningen. 

Befolkningstätheten anges ofta i antal invå

nare per km2. Internationellt sett är Sverige 
ett glest befolkat land med 20inv/km2, jämfört 
med t ex Danmark med 119 inv/km2 eller 
Nederländerna med 346 inv/km2. Den regio
nala skillnaden inom landet återspeglas i upp
giften 3 inv/km2 i Norrbottens län och 236 inv/ 
km2 i Stockholms län. På motsvarande sätt 
finns naturligtvis också lokala skillnader. 
Stockholms kommun t ex har 3 480 inv/km2. 

Två Sverigebilder 

Den ytproportionella bilden Den befolkningsproportionella bilden 
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Rikssiffror, cirkauppgifter 

AREAL 

Land 411 600km2 Landarealen i procent av totalarealen 91 

Vatten exkl terri
torialvatten 38 500 km2 Vattenarealen i procent av totalarealen 9 

Totalt 450 000 km2 Totalarealen i procent av "världsarealen" 0,33 

Tätorter 4 900 km2 Tätortsarealen i procent av landarealen 1,2 

BEFOLKNING 1980 

Totalt 8 320 400pers Totalbef. i procent av "världsbefolkningen" 0,19 

därav i tätorter 6 913 500 pers. Tätortsbef. i procent av totalbefolkningen 83,1 

Nuvarande befolkningsfördelning har upp
stått efter en lång period med stark befolk
ningstillväxt i storstadsområdena och en sva
gare tillväxt i övriga delar av landet. Till
växten i storstadsområdena har dock mattats 
betydligt under senare år. 

Befolkningskoncentrationen till storstäderna 
är den som varit mest markant, men över huvud 
taget har det skett en förskjutning från lands
bygden till tätorterna. 83 procent av befolk
ningen bor nu i tätorter mot ca 20 procent för 
100 år sedan. 

Tätorter 
Med "tätort" avses sammanhängande 
bebyggelse med minst 200 invånare 
och med ett avstånd av normalt högst 
200 meter mellan byggnaderna. Tätorts-
avgränsning gjordes i Sverige första 
gången 1960, och har sedan dess gjorts 
vart 5e år. Antalet tätorter i Sverige är 
c a l 800. 

De nordiska länderna har samma de
finition på tätort. I övrigt är dock inter
nationellt sett den undre gränsen på 
200 invånare mycket låg. I många 
länder har man som undre gräns 2 000 
invånare. 

Folkmängd per km2 land länsvis 1980 
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På samma sätt som storstadstillväxten har 
avtagit under 1970-talet har den totala tätorts
expansionen mattats. Från att sedan början av 
1900-talet ha ökat med minst 15 procent per 
10-årsperiod, och med mer än 20 procent 
under 1960-talet, sjönk befolkningstillväxten 
till 5 procent under 1970-talet. Urbaniserings
processen tycks nu i stort sett ha avslutats i 
Sverige, och en betydligt långsammare folk

mängdstillväxt i tätorterna kan väntas. 
Samtidigt som befolkningen i tätorter har 

ökat har tätortsytan blivit större. Tätorts
befolkningen har sedan 1960 ökat med 27 pro
cent och tätortsytan med 42 procent. Tätortsy
tan per tätortsboende har alltså ökat och var 
1980 uppe i 708 m2 per person. 

Ytterligare uppgifter om tätorterna presen
teras under avsnitt 3.1. 

Befolkningsutvecklingen i tätorter och på glesbygd 
1880-1980. 

Tätortsutveckling 1960-1980, 
befolkning och areal. 
Index 1960 = 100. 

Befolkningsutveckling länsgruppvis 
1950-1980. Index 1950 = 100. 

Andel av rikets totalbefolkning 
länsgruppvis 1950-1980. 
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1.2 Sysselsättning 
Antalet förvärvsarbetande har under efter
krigstiden minskat avsevärt inom jordbruk, 
skogsbruk, jakt och fiske. Nedgången mellan 
1945 och 1980 utgör cirka 70 procent eller i 
absoluta tal ungefär en halv miljon personer. 

Inom gruvor och tillverkningsindustri har 
det varit en stadig ökning av antalet förvärvs
arbetande fram till början av 1960-talet, då en 
nedgång inleddes. 

Byggnadsindustrin expanderade kraftigt 
fram till början av 1970-talet. Därefter har en 
nedgång skett i antalet förvärvsarbetande in
om denna sektor. 

Bland näringsgrenar som visar ökat antal 
förvärvsarbetande är offentlig förvaltning och 
andra tjänster samt handel, bank- och försäk
ringsverksamhet. Inom offentlig förvaltning 
och andra tjänster har antalet förvärvsarbe
tande gått upp med 60 procent mellan 1970 
och 1980. Inom de nämnda näringsgrenarna 
har sedan 1945 antalet förvärvsarbetande mer 
än fördubblats. 

År 1980 hade offentlig förvaltning och andra 
tjänster den största andelen av de förvärvs
arbetande - 34 procent, medan jordbruk, 
skogsbruk m m hade den minsta - 5 , 6 pro
cent. 

Andel av befolkningen i åldern 16-64 år som 
1980 förvärvsarbetade minst 
20 timmar i veckan. 
Länsvis redovisat. 

Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren 1945-19801 

1) Definitionen på förvärvsarbetande och näringsgrensindelningen har ändrats under tiden, vilket gör att exakt jäm
förbarhet inte råder mellan de olika tidpunkterna. 
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1.3 Jordarter och berggrund 
Varje jordart innebär speciella förutsättningar 
för markutnyttjandet. I Sverige dominerar en 
näringsfattig urbergsmorän, som utgör grunden 
för barrträdsproduktionen. Jordarter lämpa
de för jordbruk är de finkorniga jordarterna 
lera, mo och sand samt moränleror. För 
industriellt utnyttjande är främst vissa lerty-
per och sand av intresse. 

Vad gäller berggrunden är såväl kambro-
siluren utanför fjällkedjan som de yngre berg

arterna i Skåne eftertraktade råvaruområden 
för industrin (bl a kalksten och sandsten). 
Kambrosiluren i fjällkedjeranden rymmer 
samma råvarutyper, men har på grund av 
transportläget hittills utnyttjats i liten omfatt
ning. I Bergslagen, södra Lapplandsfjällen, 
Skelleftefältet, Arjeplog och norra Norrbot
ten finns de stora malmtillgångarna och även 
de bästa förutsättningarna för nya malmfynd. 

Jordarter Berggrund 
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1.4 Regler och restriktioner för markens användning 
Ägarförhållandena påverkar i hög grad möj
ligheten att utnyttja marken för olika ända
mål. Som exempel kan nämnas att mark som 
tillhör staten sällan bebyggs med bostäder. 
Försäljning av statlig mark förekommer prak
tiskt taget inte. Enskilt eller kommunalt ägd 
mark bebyggs med bostäder i betydligt större 
utsträckning, varvid bevarandeintressen av 
olika slag kan vara svåra att hävda. Vid ut
byggnad av tätorter är markägarförhållandena 
ofta av avgörande betydelse för inriktningen 
av utbyggnaden. 

Enskilda personer äger i dag cirka 40 pro
cent av marken i Sverige, staten cirka 30 pro
cent, aktiebolag cirka 20 procent och kommu
ner, kyrkan, dödsbon och övriga resterande 
10 procent. 

Den enskilt ägda marken består till största 
delen av bebyggd mark samt åker- och skogs
mark, medan den statligt ägda marken till två 
tredjedelar är icke produktiv mark i form av 
fjäll, myr etc. Resterande statlig mark är huvud
sakligen skogsmark. Aktiebolagens mark
innehav avser till största delen skogsmark. 

Det finns ett antal generella regler som gäl
ler för markens användning. För att inte be
gränsa möjligheten för människor att röra sig 
längs kuster, insjöar och vattendrag finns ett 
s k strandskydd som innebär förbud mot nya 
byggnader eller anordningar 100 meter, eller i 
vissa fall upp till 300 meter, från strandlinjen. 

Ägostrukturen för åker, skog och övrig mark 
(staplarnas bredd är proportionella mot land
arealen) 

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk, 
fiske och renskötsel berörs inte av bestämmel
serna om strandskydd. 

I skogsvårdslagen sägs att skogsbruket skall 
ta hänsyn till naturvården. Detta betyder t ex 
att lämpliga träd skall sparas intill bebyggelse, 
stränder och rastplatser när skogen avverkas 
samt att hyggena skall anpassas till landskaps
bilden och inte göras onödigt stora. Enligt 
skogsvårdslagen skall ny skog anläggas efter 
slutawerkning, eller när skogsmarkens pro
duktionsförmåga utnyttjas dåligt på grund av 
att skogen är skadad, gles eller av olämpligt 
trädslag. Ny skog skall anläggas på outnyttjad 
mark, t ex definitivt nedlagd jordbruksmark. 

Enligt naturvårdslagen skall arbetsföretag 
som väsentligt förändrar naturmiljön diskute
ras med länsstyrelsen. Detta kan gälla t ex nya 
vägar, större schaktningar eller nya kraftled
ningar. Länsstyrelsen kan begära vissa åtgär
der för att begränsa ingreppet i naturen. 

Takt av sten, sand, lera, grus, jord, torv och 
andra jordarter för annat än husbehov kräver 
tillstånd från länsstyrelsen. Utvinning av bl a 
malm, olja, gas, stenkol och uran kräver också 
tillstånd från statligt organ. 

Naturvårdslagen ger även möjlighet att 
upprätta nationalparker, naturreservat, djur
skyddsområden och naturvårdsområden för 
att skydda och vårda områden som är värde
fulla för bl a vetenskap, rekreation och djur
liv. Inom dessa områden gäller särskilda före
skrifter för markanvändningen. 

Stor återhållsamhet med ny bebyggelse på 
åkermark skall iakttagas, särskilt där andra 
alternativ står till buds. Enligt skötsellagen 
skall jordbruksmark som är lämplig för jord
bruksproduktion brukas så att den ger accep
tabel avkastning med hänsyn till produktions
förmågan. Nedläggning av brukningsvärd åker
mark får heller inte ske utan tillstånd. 

Bland övrigt kan nämnas att fasta fornläm-
ningar alltid är skyddade och att förbud råder 
för byggande intill 12 meter från allmän väg. 

För att bygga behöver man ofta byggnads
lov. Kommunen skall därmed avgöra om plat
sen från olika synpunkter är lämplig för be
byggelse. 



13 

1.5 Planer och planering 
Byggnadslagen och byggnadsstadgan anger 
hur planeringen av markens användning skall 
gå till och hur olika intressen skall tillgodoses. 
Enligt dessa bör markens användning regleras 
genom översiktliga eller detaljerade planer. 
De översiktliga planerna är regionplan och ge
neralplan. De detaljerade är stadsplan och 
byggnadsplan. 

En regionplan behandlar markanvändningen 
då den behöver planeras för flera angränsande 
kommuner i ett sammanhang, t ex inom ett 
storstadsområde. Planen tar bl a upp avväg
ningen mellan olika tätorter, bostadsbe
byggelsens typ och utbredning samt mark för 
service, arbetsplatser, vägar, friluftsliv osv. 

En generalplan som täcker kommunens 
hela yta brukar kallas kommunomfattande 

markdispositionsplan. Generalplan för en del 
av en kommun, t ex en tätort, en stadsdel eller 
ett större område med fritidsbebyggelse, kal
las ofta områdesplan. Ytterligare en typ av ge
neralplan är kommunöversikt, som redovisar 
olika regler för var man får och inte får bygga 
utanför tätorter. 

Detaljplaner görs för bebyggelsens närmare 
utformning. Därvid används stadsplan för om
råden i större tätorter och vid mer komplicerade 
förhållanden. Byggnadsplan används ofta för 
fritidsbebyggelseområden och mindre tät
orter. 

En ny plan- och bygglag med delvis andra 
planinstitut än ovan nämnda är under ut
arbetande. 

Markdispositionsplanen Omrddesplanen 

Kommunöversikten Stadsplanen eller byggnadsplanen 
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2 Markanvändningen sektorsvis 

I detta kapitel redovisas arealuppgifter för olika 
typer av markanvändning i sex huvudgrupper. 
Huvudgrupperna delas i sin tur in i ett 
varierande antal undergrupper som redovisas 

i avsnitten 2.2-2.7. Ytterligare uppgifter om 
markanvändningen och bakgrundsförhållan
dena lämnas i bilaga. 

2.1 Sammanfattning 
Landets totala yta exklusive territorialvattnen 
är cirka 45 milj hektar -450 000 km2. Av den
na areal upptar skogsmark och mark med fjäll
barrskog den dominerande delen med 54 pro
cent. Berg, fjäll och övrig mark utgör 16 pro
cent, myr 11 procent, vatten 9 procent, jord

bruksmark 8 procent samt bebyggd mark och 
tillhörande mark 3 procent. 

Beträffande källor, beräkningsmetoder och 
säkerheten i uppgifterna hänvisas till respek
tive avsnitt i det följande där varje sektor när
mare behandlas. 

Markanvändning 1980/81. Hektar 

1) Denna areaiuppgift är för låg. Arealen berg är ca 11000 ha. Arealen övrig mark har dock blivit negativ p g a en överskatt
ning av arealen inom någon annan sektor. 
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Markanvändning 1980/81. Andelar av total areal. Procent 

1) Denna andelsuppgift är för låg. Andelen berg är ca 1 procent. Andelen övrig mark har dock blivit negativ p g a en över
skattning av arealen inom någon annan sektor. 

Markanvändningen 1980/81 i Götaland, 
Svealand och Norrland (Staplarnas bredd pro
portionella mot totalarealen) 

Vissa nettoförändringar i markanvändningen 
totalt för riket från mitten av 1940-talet till 
1980. Hektar. Cirkauppgifter 
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2.2 Jordbruksmark 
Bakgrundsuppgifter 
Förändringen inom det svenska jordbruket 
har varit mycket snabb under efterkrigstiden. 
År 1945 sysselsatte jordbruket 21 procent av 
de yrkesverksamma, eller totalt 623 000 per
soner. Motsvarande tal 1980 var 4 procent, 
respektive 177 000 personer 

Samtidigt med en nedgång i antalet syssel
satta och i åkerarealen har produktiviteten in
om det svenska jordbruket ökat. Detta är ett 
resultat av mekanisering, förädling, speciali
sering, ökad gödsling, förbättrad dränering 
osv. Hektarskörden av t ex höstvete har sedan 
1945 ökat från ca 2 000 kg/ha till nuvarande ca 
4 500 kg/ha. 

Antalet jordbruksföretag med mer än 2 
hektar åker har under samma period genom 
sammanslagningar och nedläggningar minskat 
från 295 000 till 115 000. Antalet traktorer har 
samtidigt 9-faldigats. 

Andelen jordbruksföretag/gårdar i olika stor
leksgrupper 1944-1981. Procent 

Andelen förvärvsarbetande inom jordbruk av 
samtliga förvärvsarbetande 1980. 
Länsvis redovisat. 

Nuvarande markanvändning 
Jordbruksmarken (åkermark och betesmark) 
omfattar i dag ca 3,6 milj hektar, vilket mot
svarar 8,7 procent av rikets landyta. Av detta 
är 3,0 milj hektar åkermark och resten betes
mark. 

Den mesta jordbruksmarken finns i Malmö
hus, Skaraborgs, Östergötlands och Kristian
stads län, där också andelarna jordbruksmark 
av länets landareal är höga. 
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Jordbruksmark (åkermark och betesmark) 1981. Areal i hektar 

Definitioner 
Åkermark. Mark som används eller lämp
ligen kan användas till växtodling eller 
bete och som är lämplig att plöjas. 

Betesmark. Mark som används eller lämp
ligen kan användas till bete och som inte är 
lämplig att plöjas. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Uppgifterna om arealer jordbruks
mark kommer från lantbruksräkningen 
1981. Denna är en totalundersökning 
och i princip inventeras all jordbruks
mark i landet. Bortfallet är relativt litet 
och kontroll utförs av de inlämnade 
uppgifterna. Tillförlitligheten i upp
gifterna kan därför anses vara hög. 
Ändringar i definitionerna gör dock att 
jämförelser bakåt i tiden inte går att gö
ra med full exakthet och ibland inte alls 
är möjliga. 

Ägarförhållanden, jordbruksmark 1981 
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Ägarförhållandena växlar över landet på så 
sätt att privatpersoner äger förhållandevis stor 
andel av jordbruksmarken i de fyra nordligaste 
länen, och kommunerna, kyrkan och aktie
bolag ganska små andelar. I mälardalslänen är 
det privata ägandet lägre, medan staten och 
aktiebolag har en relativt hög andel. I stor
stadslänen Stockholm, Göteborg och Bohus 
samt Malmöhus har kommunerna förhållan
devis höga andelar. I Uppsala, Malmöhus och 
Skaraborgs län har kyrkan relativt stora inne
hav. Omkring 60 procent av den brukade 
arealen (åkermarken) ägs av brukarna. 

Åkermarkens användning är naturligtvis 
olika i södra Sverige och i norra. I typiska 
jordbrukslän som Östergötlands, Skaraborgs 
och Uppsala län används åkermarken i betyd
ligt större utsträckning till odling av spannmål 
- speciellt brödsäd - än i norrlandslänen. I de 
nämnda jordbrukslänen användes sålunda 
1981 60-70 procent av åkermarken till detta, 
medan andelen i t ex Jämtlands län och Norr
bottens län bara var 20 procent. I Norrland är 
det i stället slätter- och betesvallarna som 
dominerar åkermarksanvändningen. Obser
veras skall dock att vissa grödarealer varierar 
mycket mellan enskilda år beroende på skif
tande förutsättningar för sådden. 

Åkermarkens användning 1981. Procent 

Förändringar i markanvändningen 
Rationalisering och nedläggningar inom jord
bruket har medfört att åkerareal tagits ur jord
bruksproduktionen och använts t ex till per
manent vall eller skogsplanterats. Åkerarealen 
har också minskat genom att den tagits i 
anspråk för bebyggelse, t ex vid tätortsexpan
sion och för vägar. En stor del av den nedlagda 
åkermarken har lämnats att växa igen. Mellan 
1944 och 1981 minskade åkerarealen med 
drygt 700 000 hektar, vilket motsvarar 19 pro
cent. Minskningen under senare år har dock 
varit betydligt långsammare än under 1960-
talet, då under några år ca 60 000 hektar lades 
ned årligen. Mellan 1976 och 1981 minskade 
åkerarealen med totalt ca 45 000 hektar, dvs 
med bara ca 9 000 hektar per år. 

Också arealen annan gräsbärande mark har 
minskat under efterkrigstiden medan däremot 
arealen kultiverad betesmark har ökat. 

Förändringen i jordbruksmark under perioden 1800-19801 

1) Definitionsändringar under tiden gör att exakt jämförbarhet inte rader mellan olika tidpunkter 
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Samtidigt som nedläggning av åkermark 
skett har sammanslagning av jordbruk med
fört att enheterna blivit allt större. Medelarea
len åker per jordbruksföretag har ökat från 9 
hektar 1944 till 25 hektar 1981. 

Parallellt med denna utveckling har en viss 
nyodling skett. Under slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet nyodlades 2 000-3 000 
hektar årligen. I mitten av 1960-talet upp
hörde dock nyodlingen praktiskt taget helt för 
att återupptas under 1970-talet. År 1981 ny
odlades ca 3 000 hektar och år 1982 ca 3 700 
hektar. 

Utförlig statistik över vad den nedlagda 
åkermarken används till saknas praktiskt 
taget helt. Undersökningar pekar dock på att 
30-40 procent av den under 1960-talet ned
lagda jordbruksmarken skogsplanterats eller 
vuxit igen med skog av godtagbar kvalitet, 
medan 10-15 procent utnyttjades till be
byggelse , vägar, fritidsändamål eller annat be
stämt ändamål. Återstoden - cirka hälften av 
den nedlagda arealen - blev helt outnyttjad 
mark, som täcktes av buskar och sly. 

En av SCB genomförd undersökning av tät
ortsexpansionen 1975-1980 visar att ca 10 000 
hektar jordbruksmark åtgått till tätortsut
byggnad under denna period. Detta uppskat
tas vara mellan hälften och tredjedelen av om
fattningen under perioderna 1965-1970 och 
1970-1975 och i nivå med den under perioden 
1960-1965. 

Vid tätortsexpansion ianspråktagen jord
bruksmark 1960-1975 (fyra län) och 1975-
1980 (samtliga län). Hektar 
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2.3 Skogsmark och mark med fjällbarrskog 
Bakgrundsuppgifter 
Sedan 1945 har antalet sysselsatta inom skogs
bruket minskat med drygt 50 procent och var 
1980 nere i 44 000 personer eller 1 procent av 
den totala sysselsättningen i landet. Därtill 
kommer dock ett antal deltidsarbetande -1 ex 
lantbrukare som arbetar i egen skog. 

Genom en kraftig mekanisering har antalet 
erforderliga dagsverken per avverkad m3sk 
(skogskubikmeter, räknas på trädstammen 
inkl bark) under de senaste 25 åren minskat 
från 0,65 till 0,15. Brukningsformerna har 
samtidigt förändrats. Detta är kanske mest 
märkbart genom att slutavverkningsytorna 
(kalhyggena) har ökat i storlek. Förändringen 
består också i en ökad gödsling, dikning, plan
tering, slybekämpning, markberedning m m. 

Den årliga totala trädtillväxten (bruttotill
växten) i landet är ca 85 milj m3sk, varav ca 80 
milj m3sk på skogsmark och resten på andra 
ägoslag som t ex fjällbarrskog, myrar och in-
ägor. Av den totala tillväxten kan dock inte 
allt utnyttjas. En del av tillväxten sker t ex i 
skyddade områden som nationalparker eller 
intill bebyggelse, stränder och rastplatser där 
träd sparas ur naturvårdssynpunkt. Skogens 
ålderssammansättning, efterfrågan på skogs
produkter o s v påverkar också den årliga av
verkningsvolymen. Det totala "uttaget" i 
form av avverkning, röjning, rensning, ej till
varatagen självgallring etc var 1979/80 ca 65 
milj m3sk. 

Bruttotillväxt och bruttoavgång 

Andelen förvärvsarbetande inom skogsbruk 
av samtliga förvärvsarbetande 1980. 
Länsvis redovisat 

Totalt i landet fanns det 1980 ca 254 000 fö
retag med skogsmark. Ca 83 000 av dessa (33 
procent) drevs i kombination med mer än 2 
hektar åkermark. 

Nuvarande markanvändning 
Den produktiva skogsarealen uppgår till 23,5 
milj hektar, vilket motsvarar 57 procent av 
landarealen. 86 procent av skogsarealen är 
barrskog, 5 procent lövskog och resten 
blandskog. Andelen skog är högst i Gävle
borgs län och i Västernorrlands län med 81 
resp 79 procent av landarealen och lägst i Mal
möhus län med 17 procent. 
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Skogsmark och mark med fjällbarrskog 19801. Hektar 

1) Genomsnitt för perioden 1978-82. 

Definitioner 
Skogsmark. Mark som är lämplig för 
skogsproduktion och ej väsentligen an
vänds för annat ändamål. Idealproduktion 
minst 1 m3sk (skogskubikmeter) per 
hektar och år. 

Fjällbarrskog. Övergångszon mellan 
skogsmark och fjäll med riklig förekomst 
av barrträd. Idealproduktion mindre än 1 
m3sk (skogskubikmeter) per hektar och 
år. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
De redovisade uppgifterna är medeltal 
från riksskogstaxering avseende perio
den 1978-82. Riksskogstaxeringen är 
en stickprovsinventering, vilket med
för att uppgifterna är behäftade med 
slumpmässiga fel. Skogsmarksarealen 
för enskilda län kan på grund därav ha 
ett medelfel på upp till 5 procent. För
utom detta medelfel kan andra fel som 
t ex mät- och registreringsfel påverka 
säkerheten i uppgifterna. 

Ägarförhållanden, skogsmark 1981 



23 

Förutom skogsmarken finns det ca 4—5 milj 
hektar annan trädbeväxt mark, dvs mark där 
trädtillväxten är låg eller där skogsavverkning 
inte är tillåten. Detta kan vara fjällbarrskogar, 
trädbeväxta myrar, skog i nationalparker o d. 
Här redovisas i tabellform endast arealerna 
för skogsmarken och fjällbarrskogen. Dess
utom särredovisas den hittills inventerade ur
skogen, vilken i vissa fall ingår i arealen skogs
mark. Övriga trädbeväxta ytor ingår i arealer 
redovisade på andra håll i denna publikation. 

Något mindre än 50 procent av skogsmar
ken är i privat ägo. Resten fördelas ungefär 
lika mellan aktiebolag och det allmänna (stat, 
kommun, kyrka). Ägostrukturen varierar 
dock kraftigt mellan olika landsdelar. I Norr
bottens län upptar de allmänna skogarna över 
50 procent och de enskilt ägda ca 30 procent. I 
Blekinge är motsvarande siffror 8 resp när
mare 90 procent. 

57 procent av skogsmarken ägs av företag 
med mer än 400 hektar skogsmark (ca 2 600 
företag), 29 procent av företag med 50-400 
hektar skogsmark (ca 58 500 företag) och 
resterande 14 procent av företag med mindre 
än 50 hektar skogsmark (ca 192 700 företag). 

Fjällbarrskogens totala yta är 0,6 milj 
hektar. Detta motsvarar 1,5 procent av rikets 
yta. Inom de län där det finns fjällbarrskog 
upptar den dock 2,6 procent av landytan, med 
störst andel i Jämtlands län - 3,7 procent av 
länsarealen. 

Förutom i Norrbottens län och fjällregio
nen, som ännu inte inventerats, finns det ca 
44 500 hektar urskog i landet. I de ännu inte 
inventerade områdena finns dock stora ur
skogsområden om flera 100 000-tals hektar, 
dvs betydligt mer än i övriga Sverige. 

Urskog, definition 
Med urskog menas skog som inte be
rörts av kulturingrepp. Urskogen skil
jer sig från skogsbrukad skog genom 
att där finns träd av olika åldrar. Spe
ciellt finns gamla träd och döda träd. 

Urskogar och urskogsartade skogar 1981 

1) Fjällregionen och Norrbottens län är ännu inte in
venterade. 

Förändringar i markanvändningen 
Skogsmarksarealen har ökat, bl a genom 
skogsplantering på nedlagd jordsbruksmark 
och på mossar och torvmarker efter dräne
ring. Samtidigt har ett visst bortfall av skogs
mark skett till bl a tätortsexpansion, fritidsbe
byggelse, byggande av vägar och kraftledning
ar. Den exakta förändringen är svår att be
stämma. Nettoökningen de senaste 40-50 
åren torde dock röra sig om 600 000-700 000 
hektar. Under denna period har andelen barr
skog ökat, andelen blandad barr- och lövskog 
minskat, medan andelen ren lövskog varit i 
stort sett konstant. 

Ett nytt trädslag i skogsbruket är contorta-
tallen. Den har planterats på 213 000 hektar, 
främst i Norrland och norra Värmland. År 
1982 planterades 34 000 hektar med contorta. 
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2.4 Bebyggd mark och tillhörande mark 
2.4.1 Sammanfattning 
Närmare 1,3 miljoner hektar eller 3,1 procent 
av rikets landyta var 1980/81 bebyggd mark 
och tillhörande mark i form av trädgårdar, 
parkeringsplatser, tomter som skulle be
byggas osv. 25 procent av denna areal var bo
stadsmark med permanentbostäder inklusive 
trädgårdar o d, och 15 procent var mark med 
fritidsbostäder. Tillsammans var alltså 40 pro
cent av den bebyggda marken bostadsmark av 
olika slag. Andelen mark för transporter 
exklusive skogsbilvägar, fiskehamnar och fri
tidshamnar var 18 procent. Inklusive skogsbil
vägar, fiskehamnar och fritidshamnar torde 
andelen mark för transporter vara ungefär en 

fjärdedel av totalarealen bebyggd mark och 
tillhörande mark. 

En grov beräkning visar att ca 375 000 hek
tar, eller 30 procent av den bebyggda marken 
och tillhörande mark, låg i tätorter. Den totala 
tätortsytan år 1980 var 489 000 hektar. 

En fullständig bild av förändringen saknas, 
men tillväxten i bebyggd mark och tillhörande 
mark 1975-80/81 var ca 60 000-70 000 hek
tar, dvs en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 1 
procent. 

Beträffande beräkningsmetoder och säker
heten i uppgifterna hänvisas till respektive av
snitt i det följande. 

Bebyggd mark och tillhörande mark 1980/81, sammanfattning. Hektar 

1) Exkl skogsbilvägar, fiskehamnar och fritidshamnar. 
2) Lantbrukets ekonomibyggnader, skogsbilvägar, fiskehamnar, fritidshamnar och kraftledningar genom skogsmark. 
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2.4.2 Bostadsmark - permanentbostäder 

Bakgrundsuppgifter 
Den kraftiga befolkningsomflyttning som 
skett från landsbygden till tätorterna medför
de ett stadigt stigande bostadsbyggande fram 
till 1970, då 110 000 lägenheter färdigställdes. 
Sedan dess har produktionen fallit och var 
1982 nere i 45 000 färdigställda lägenheter. 
Det är den lägsta siffra som noterats sedan 
början av 1950-talet. Nedgången sedan 1970 
har dock i högre grad gällt lägenheter i flerbo-
stadshus än i småhus. Detta år utgjordes 68 
procent av de under året färdigställda lägen
heterna av lägenheter i flerbostadshus. År 
1982 var denna andel 41 procent. 

Förändringar i bostadsbeståndet sker inte 
enbart genom nyproduktion utan även genom 
ombyggnad och delning av lägenheter, riv
ning, kontorisering samt förändringar mellan 
permanentboende och fritidsboende. Av
gången av lägenheter i 1976-80 rivna flerbo
stadshus var ca 18 000 st. Genom modernise
ring av flerbostadshus var avgången ca 20 000 
lägenheter under samma period. 

Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter 
hustyp åren 1949-1982 

Bostadsbeståndet omfattade 1980 3,6 milj 
lägenheter, varav 1,6 milj i småhus och 2,0 
milj i flerbostadshus. 85 procent av samtliga 
lägenheter fanns i tätorter - 69 procent av de i 
småhus och 99 procent av de i flerbostadshus. 

44 procent av lägenheterna fanns alltså 1980 
i småhus. Lägenheterna i småhus är dock ge
nomsnittligt större än de i flerbostadshus, och 

Lägenheter i bostadsbeståndet efter hustyp 
åren 1945, 1960, 1965, 1970, 1975 och 1980 

1) Med hjälp av procenttal beräknat antal. 

det bor i genomsnitt flera personer per lägen
het i småhusen än i flerbostadshusen. Totalt 
för landet bor 57 procent av befolkningen i 
småhus och 43 procent i flerbostadshus. De 
regionala skillnaderna är dock stora. I Stock
holms län bor 37 procent i småhus, i Kristian
stads län 77 procent. 

Nuvarande markanvändning 
Totalt fanns det i landet år 1981 omkring 
317 000 hektar mark med permanentbostäder 
inräknat marken i anslutning till bostäderna 
som t ex trädgårdar, parkeringsplatser o d, 
men inte vägar, serviceytor och större grön
ytor i bostadsområden. Av Sveriges totala 
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Bostadsarealens fördelning på olika hustyper 1981. Hektar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Uppgifterna om bostadsarealerna kom
mer i huvudsak från 1981 års allmänna 
fastighetstaxering. De regler som gäl
ler för taxeringen är delvis sådana att 
en korrekt bild av markens användning 
inte kan erhållas ur taxerings
materialet. Arealen för bostadshus på 
jordbruksfastighet saknas exempelvis i 
taxeringsuppgifterna. Denna har upp
skattats till 0,4 hektar per jordbruks
företag. Arealen för bostadshus med 
lokaler har schablonmässigt fördelats 
på bostadsmark och mark för lokaler. 
Det finns alltså en osäkerhet i areal-
uppgifterna som är svår att bedöma, 
men ett intervall på 15-20 procent 
kring värdet torde i allmänhet täcka in 
det "sanna" värdet. 

Ägarförhållanden, lägenheter1. Procent 

1) Särskilda uppgifter om ägarförhållandena för 
bostadsarealerna är inte framtagna. I stort sett kan 
dock antas att arealerna har samma fördelning på olika 
ägarekategorier som lägenheterna. 
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Bostadsmarkens, lägenheternas och de boendes fördelning 1980/81. 

landyta upptogs därmed ca 0,8 procent av bo
stadsmark. 92 procent av bostadsmarken an
vändes för småhus och resterande 8 procent 
för hyreshus/flerbostadshus. Av småhusytan 
upptog de friliggande enbostadshusen den do
minerande delen. 

Vissa gjorda studier pekar på att 35-40 pro
cent av tätortsytan är bostadsmark. Den tota
la tätortsytan år 1980 var 489 000 hektar. Det
ta innebär att 175 000-200 000 hektar eller 
55-63 procent av bostadsmarken fanns i tät
orter. 

Genomsnitt per hektar bostadsmark 

1) Rumsenhet = rum eller kök. 

Areal per lägenhet, m2 

Förändringar i markanvändningen 
Tillförlitliga uppgifter om bostadsarealens 
förändringar saknas. Utifrån registrerade för
ändringar i lägenhetsbeståndet kan dock 
arealtillskottet 1975-80 uppskattas till 15 000-
20 000 hektar. Detta ger en genomsnittlig år
lig ökning på grovt räknat en procent. Av 
arealökningen användes 1 000 å 1 500 hektar 
till flerbostadshus, resten till småhus. Det 
kraftigaste arealtillskottet under perioden har 
naturligt nog skett i storstadslänen. Därefter 
följer Norrbottens, Kopparbergs, Älvsborgs 
samt Östergötlands län. 

92-93 procent av lägenheterna tillkom inom 
eller i anslutning till tätorter. Eftersom tomt
arealerna i genomsnitt är mindre i tätort än i 
glesbygd kan sägas att drygt 90 procent av till
skottet i bostadsareal 1975-80 skedde genom 
tätortsexpansion eller förtätning av äldre tät
ortsbebyggelse. 
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2.4.3 Industrimark samt mark med gruvor 
och mineralbrytning 

Bakgrundsuppgifter 
Sammanlagt fanns det i landet 1980 ca 39 000 
företag inom tillverkningsindustri, gruvor och 
mineralbrytning. Inom dessa arbetade ca 25 
procent av de totalt förvärvsarbetande eller 
närmare 1 milj personer. 70 procent av före
tagen hade färre än 5 anställda. Endast 3 pro
cent hade mer än 100 anställda. 

Inom byggnadsindustrin arbetade 1980 ca 7 
procent av de förvärvsarbetande eller 278 000 
personer. 

Av den totala sysselsättningen inom till
verkningsindustri, gruvor och mineralbryt
ning svarade verkstadsindustrin för den störs
ta andelen med 45 procent. Därefter kommer 
gruppen massa-, pappers-, pappersvaruindu-
stri och grafisk industri med 13 procent. 

Antal sysselsatta och företag inom tillverk
ningsindustri samt gruvor och mineralbryt
ning 1980. 1000-tal 

Under efterkrigstiden har sysselsättningen 
inom tillverkningsindustri, gruvor och mine
ralbrytning stadigt ökat fram till början av 
1960-talet, för att därefter stagnera och vän
das i en nedgång i slutet av 1970-talet. Mellan 
1975 och 1980 minskade antalet förvärvsarbe-

Andelen förvärvsarbetande inom industri, 
gruvor och mineralbrytning av det totala an
talet förvärvsarbetande 1980. Länsvis. 

tande inom dessa sektorer med 91 000 perso
ner. Detta motsvarar en nedgång med ca 9 
procent. 

Sysselsättningen inom byggnadsindustrin 
ökade kraftigt fram till 1970 då bostadspro
duktionen var som störst. Därefter har en 
kraftig minskning i sysselsättningen skett. 
Minskningen var 1975-80 ca 13 000 personer. 
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Nuvarande markanvändning och förändringar i 
markanvändningen 
Industri samt gruvor, mineralbrytning o dyl 
upptog 1981 en yta på totalt 104 000 hektar, 
varav 76 000 hektar med industri och 28 000 
hektar med gruvor, mineralbrytning o dyl. 
Upplagsytor, ytor för lagerbyggnader och par
keringsfält ingår. Uppgifterna är hämtade 
från register, och det är troligt att också 
ganska stora ytor som inte direkt används i 

verksamheten, såsom reservmark, överbliven 
mark, impediment o dyl ingår. 

Förändringar av industrimarken och marken 
för gruvor mineralbrott o dyl saknas det upp
gifter om. Med tanke på den lågkonjunktur 
som präglat senare delen av 70-talet kan man 
anta att arealökningen sedan 1975 varit mycket 
begränsad om ens någon, eftersom mark sam
tidigt i viss utsträckning övergått till annan 
användning genom företagsnedläggningar. 

lndustrimark och mark med gruvor, mineral-
brytning o dyl 1981. Hektar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Uppgifterna om arealerna för industri, 
gruvor och mineralbrytning kommer 
från 1981 års allmänna fastighets
taxering. Underlaget har alltså ur
sprungligen insamlats i andra syften än 
rent statistiska. De regler som gäller 
för taxeringen är delvis sådana att en 
korrekt bild av markens användning inte 
kan erhållas ur taxeringsmaterialet. 
Troligt är att mark som egentligen inte 
används i aktuella verksamheter i viss 
utsträckning ingår i här redovisade 
arealer. Arealuppgifterna är således 
antagligen överskattade, i vilken om
fattning är dock svårt att ange. 
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2.4.4 Mark med tekniska anläggningar 

Bakgrundsuppgifter 
I denna klass är medtaget kraftstationer, 
vattenreningsverk, avloppsreningsverk, sop
stationer med tippar, pumpstationer som hör 
till sådana anläggningar samt distributions
anläggningar som ingår i överförings- eller 
distributionsnät för gas, värme eller elektrici
tet. 

År 1981 var antalet kraftstationer (vatten
kraft, konventionell värme kraft och kärn
kraft) totalt 1 030. Antalet allmänna vatten
reningsverk var 1 950 och antalet allmänna 
avloppsreningsverk 2 035. Därtill kommer ett 
okänt antal anläggningar inom bl a industrin. 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen 
Enligt den beräkning som beskrivs under 
"Tillförlitligheten i uppgifterna" upptog år 
1981 tekniska anläggningar en yta av 10 200 
hektar, varav 1 700 hektar mark med kraft
stationer, 4 000 hektar mark med renings
anläggningar och 4 500 hektar mark med 
distributionsbyggnader. 

Uppgifter om arealförändringar saknas och 
en beräkning är svår att göra. Utbyggnaden av 
kraftstationer och distributionsbyggnader har 
skett under en längre period och var som 
kraftigast under 1950- och 1960-talen. Re
ningsanläggningarna har i huvudsak kommit 
till under 1960- och 1970-talen. 1960 renades 
avloppsvattnet från 80 procent av tätorts
befolkningen inte alls eller endast mekaniskt. 
1980 var denna andel endast 1 procent. Sam
tidigt som nya enheter kommit till har äldre 
och mindre anläggningar lagts ned. 

Mark med tekniska anläggningar 1981. Hektar 

1) Exkl ev skyddszoner, vattenmagasin o dyl 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Arealerna för kraftstationer (exkl ev 
skyddszoner, vattenmagasin o dyl) är 
schablonberäknade vad gäller vatten
fallsanläggningar med 1 hektar per an
läggning, utom för de 15 största, där 
schablonen är 5 hektar. Kärnkraft
verkens yta har efter mätningar på kar
tor satts till 100 hektar per anläggning. 
Arealen för konventionella värme
kraftverk har med några få undantag 
hämtats från fastighetstaxeringen 
1981. Arealuppgifterna för reningsan
läggningar och distributionsbyggnader 
har erhållits genom bearbetning av 
uppgifter från fastighetstaxeringen 
1981 
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2.4.5 Mark använd för handels- och affärs
verksamhet m m 

Bakgrundsuppgifter 
I denna klass ingår handels- och affärsverk
samhet med tillhörande kontorsverksamhet 
och lager, bank- och försäkringsverksamhet, 
restaurang- och hotellrörelse samt repara
tionsverksamhet. 

Antalet sysselsatta inom dessa områden var 
1980 drygt 0,9 milj. Detta var knappt 23 pro
cent av den totala sysselsättningen. Sedan 
1945 har antalet sysselsatta mer än för
dubblats. 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen 
Tillförlitliga uppgifter om arealer använda för 
handels- och affärsverksamhet m m saknas. 
Utifrån olika undersökningar om markan
vändningen i tätorter och uppgifter insamlade 
vid 1981 års fastighetstaxering kan dock grovt 
beräknas att det totalt i landet användes om
kring 17 000 hektar mark för detta ändamål 
1980. 

Inte heller förändringen i markanvändning 
finns det uppgifter om. Tätortsexpansionen 
sedan 1960 har dock troligen medfört att 
arealen använd för handels- och affärsverk
samhet m m mellan 1960 och 1980 ökade med 
2 000-3 000 hektar, samtidigt som en viss av
gång har skett genom nedläggningar av affärer 
på landsbygden. 

Areal använd för handels- och affärsverksam
het m m 1980. Hektar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Undersökningar av markanvändning
en inom tätorter har visat att arealen 
som används för handels- och affärs
verksamhet m m i genomsnitt är ett par 
tre procent av tätortsytan. Den jäm
förelse som är möjlig att göra utifrån 
fastighetstaxeringens uppgifter ger lik
nande procentsiffror. Vid beräkningen 
av arealen i tabellen ovan har som värde 
använts 3 procent av tätortsytan. För 
areal i glesbygd har antagits att gles
bygdsbefolkningen genererar en han
dels- och affärsverksamhet m m i gles
bygd, som ligger på en nivå 1 procent
enhet lägre än tätortsbefolkningens. 
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2.4.6 Mark använd för offentlig förvaltning 
och service, fritidsanläggningar m m 

Bakgrundsuppgifter 
I denna klass ingår mark med offentlig förvalt
ning, skolor, vårdbyggnader, byggnader som 
används för kulturellt ändamål såsom teatrar, 
biografer, museer och liknande. Vidare inräk
nas arealer för kyrkor och andra byggnader 
för religiös verksamhet, kyrkogårdar, präst
gårdar samt byggnader som används för rätts
vård, ordning eller säkerhet, fritidsgårdar, 
bad-, sport- och idrottsanläggningar m m. 

Inom dessa områden var antalet sysselsatta 
1980 ca 1 260 000 personer - 31 procent av 
den totala sysselsättningen. Jämförelse med 
äldre statistik är svår att göra, men sedan 1945 
torde antalet sysselsatta inom detta område ha 
4-5-faldigats. 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen 
Tillförlitliga uppgifter om arealer använda för 
offentlig förvaltning och service, fritids
anläggningar m m saknas. Genom bearbet
ning av uppgifter insamlade vid 1981 års all
männa fastighetstaxering har dock ett grovt 
mått erhållits på 55 000 hektar för detta ända
mål år 1981. 

Inte heller förändringen i markutnyttjandet 
för detta ändamål finns det tillförlitliga upp
gifter på. Mot bakgrund av den tätortsexpan
sion som skett sedan I960 kan dock ökningen 
1960-80 uppskattas till 15 000-20 000 hektar. 

Areal använd för offentlig service, fritids
anläggningar m m 1981. Hektar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Arealerna i tabellen ovan har erhållits 
genom bearbetning av uppgifter in
samlade vid 1981 års allmänna fastig
hetstaxering. De regler som gäller för 
taxeringen är delvis sådana att en kor
rekt bild av markanvändningen inte 
kan erhållas ur taxeringsmaterialet. 
Den bearbetning som gjorts har delvis 
skett med vissa schablonvärden och en 
osäkerhet finns därför fortfarande i 
arealuppgifterna, vilken är svår att be
döma storleken av. Ett fel på 20-25 
procent i angivna värden kan troligen 
förekomma i vissa fall. 
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2.4.7 Mark använd för transporter 

Bakgrundsuppgifter 
Här ingår mark för vägar, järnvägar, flygplat
ser och hamnar, däremot inte mark för post-
och telekommunikationer. Sådan mark finns 
medräknad i arealer redovisade på annat håll i 
denna publikation. Samma gäller för mark 
med t ex terminaler av olika slag, parkerings
platser och parkeringshus, linbanor, transpor
ter i rörsystem m m. 

Resandet i landet har ökat mycket snabbt. 
Sedan 1950 har persontransportarbetet mer 
än tredubblats och var 1980 uppe i 90 miljar
der personkm. Detta ger ca 1 100 mil per in
vånare och år. 

Persontransportarbetet med personbil och 
kollektiva transportmedel 1880-1980 

Antalet personbilar har mer än tiofaldigats 
sedan 1950 och bilens andel av person
transportarbetet har sedan dess ökat från 23 
procent till 75 procent - 67 miljarder per
sonkm 1980. Av det resterande transportarbe
tet svarade busstrafiken och järnvägstrafiken 
för vardera ca 7 miljarder personkm och flyget 
för 1,4 miljarder. 

Också tillväxten av det inhemska gods
transportarbetet har varit snabb, och sedan 
1950 har mer än en tredubbling skett av an
talet tonkm - från 15 till 50 miljarder. Perio-

Inrikes godstransportarbete 1880-1980 

den sedan 1950 kännetecknas främst av last
bilstrafikens expansion. Lastbilstranspor
terna svarade 1980 för 46 procent av de inrikes 
godstransporterna, järnvägen för 33 procent 
och sjöfarten för 21 procent. 

Totalt fanns det i landet 1980 ca 240 000 km 
vägar (exkl skogsbilvägar) och gator, 12 800 
km järnvägar, ca 200 flygplatser samt ca 200 
godshamnar och lastageplatser. Inklusive 
skogsbilvägarna torde våglängden uppgå till 
ca 440 000 km. 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen 
Mark för transporter exklusive skogsbilvägar, 
fiskehamnar och fritidshamnar upptog 1980 
en yta av ca 225 000 hektar - 0,5 procent av 
landytan. Av detta var ca 180 000 hektar 
vägar och gator, 37 000 hektar järnvägar, 
7 000 hektar flygplatser och 900 hektar gods
hamnar samt lastageplatser. Inklusive skogs
bilvägar, fiskehamnar och fritidshamnar lig
ger den totala arealen mark för transporter 
troligen nära 300 000 hektar. 

Arealen använd för transporter ökade 
1975-80 med uppskattningsvis 6 000 - 7 000 
hektar, vilket innebär en årlig ökning med en 
halv procent. 
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Mark för transporter 1980. Längd i km, areal i hektar 

1) Här ingår inte ca 2(H) (HK) km enskilda vägar, vilka huvudsakligen är skogsbilvägar. 
2) Trafikflygplatser, övriga av luftfartsverket godkända flygplatser och mindre icke godkända flygplatser. 
3) Här ingår inte fiskehamnar och fritidshamnar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Vägars och gators längd och areal är delvis 
uppskattade. För detta har bl a uppgifter 
från "Trafikolyckor och statistik", SOU 
1975:40 använts. Där beräknad längd på 
gator har framskrivits och fördelats länsvis 
utifrån tätortsarealerna. Väg- och gatu-
arealerna har beräknats med hjälp av 
schablonbredder. Även andra beräkningar, 
bl a utförda av vägverket, ligger till grund 
för här redovisade uppgifter. 

Järnvägarnas kända totalareal har för
delats länsvis utifrån banlängd, spårbredd 
och ev dubbelspår. 

Flygplatsernas arealer har tagits fram av 
luftfartsverket och måste anses ha hög till
förlitlighet. 

Arealer för hamnar och lastageplatser har 
beräknats utifrån ekonomiska kartan och 
SCBs hamnregister. I arealerna ingår inga 
vattenytor. Piranläggningar, kajer, kran
områden, hamnmagasin och administra
tiva byggnader ingår, men inte större upp
läggnings- eller lagringsytor för t ex trä
varor, oljeprodukter o d eller industrier i 
hamnområdet. 
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2.4.8 Mark med fritidshus 

Bakgrundsuppgifter 
Antalet fritidshus har mellan 1963 (då den 
första räkningen gjordes) och 1981 mer än för
dubblats - från ca 300 000 till ca 650 000. 
Ökningstakten har dock avtagit markant. Den 
årliga tillväxten var närmare nio procent mel
lan åren 1963 och 1967, drygt fem procent 
mellan 1967 och 1970, ca 3,5 procent mellan 
1970 och 1975 samt ca 1,5 procent mellan 1975 
och 1980. Tillväxten sker förutom genom ny
produktion genom omvandling av permanent
bostäder till fritidshus. Samtidigt sker - spe
ciellt i storstadslänen - en omvandling av fri
tidshus till permanentbostäder. 

Antalet fritidshus åren 1963-1980. 

Två tredjedelar av fritidshusen ligger inom 
1,5 km från strand vid kuster, större insjöar 
och vattendrag. Nästan hälften av fritidshusen 
finns inom s k koncentrerade områden, dvs 
samlingar om minst 10 fritidshus, där avstån
den mellan husen är högst 200 meter. 

Ca 40 procent av befolkningen i vuxen ålder 
(16-74 år) har tillgång till fritidsbostad genom 
ägande, släkt, förhyrning eller på annat sätt. 
Högst är andelen i Stockholm med ca 55 pro
cent, mot ca 30 procent i kommuner med 
mindre än 30 000 invånare. 

Antal fritidshus per km2 land 1980. 
Länsvis redovisat 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen 
År 1981 fanns det i landet närmare 200 000 
hektar mark med fritidsbebyggelse - ca en 
halv procent av rikets landareal. De län som 
hade de största arealerna med fritidshus var 
Stockholms län samt Göteborgs och Bohus 
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län. I dessa fanns ca 25 procent av fritidshus-
arealen i landet. Genom funktionsomvand
ling av fritidshus till permanentbostäder har 
nettoökningen i dessa län under senare delen 
av 70-talet dock inte varit speciellt hög. Den 
största tillväxten har i stället skett i fjällänen 

dvs Kopparberg, Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten. Nettoökningen 1975-80 var to
talt för landet ca 50 000 fritidshus, eller i 
markyta drygt 10 000 hektar. Detta ger en till
växt i arealen fritidshus med i genomsnitt 
något över en procent per år. 

Mark med fritidshus 1981 

1) Har ingår inte fritidshus pä ofri grund med ett värde 
mindre än 10000 kr. Inklusive dessa och ett visst bort
fall uppgick är 1981 det totala antalet fritidshus i landet 
till 650 - 670000 och totala arealen med fritidshus till 
ca 200000 hektar. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Uppgifterna om arealer och antal fri
tidshus kommer från 1981 års allmänna 
fastighetstaxering. Underlaget har allt
så ursprungligen insamlats i andra syf
ten än rent statistiska. De regler som 
gäller för taxeringen är delvis sådana 
att en korrekt bild av markens använd
ning inte kan erhållas ur taxerings-
materialet. Viss bearbetning av taxe
ringens arealuppgifter för att erhålla 
arealen i tabellen har gjorts. 
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2.4.9 Övrig bebyggd mark 

I detta avsnitt har samlats arealer för bebyggd 
mark som inte redovisas på annat ställe under 
avsnitt 2.4. Det rör sig om arealer för ca 
200 000 km enskilda vägar, huvudsakligen 
skogsbilvägar, arealer för de 115 000 jord
bruksföretagens ekonomibyggnader, gårds
planer och tillhörande mark (däremot inte 
arealer för jordbruksbostäder, vilka ingår un
der avsnitt 2.4.2). Vidare medräknas arealer 
för mark under kraftledningar där inskränk
ning skett i annan markanvändning t ex kraft
ledningsgator genom skogsmark. 

Den totala arealen för övrig bebyggd mark 
har genom en grov beräkning uppskattats till 
ca 275 000 hektar. 

Förändringen i markanvändningen är svår 
att ange exakt. Utbyggnad av skogsbilväg-
nätet (ca 3 000 km per år) och kraftlednings
nätet gör dock att man för perioden 1975-80 
kan räkna med ett tillskott på omkring 
15 000-20 000 hektar mark. 

Övrig bebyggd mark 1980. Hektar 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Arealen för övrig bebyggd mark är 
schablonmässigt beräknad. Mark för 
ekonomibyggnader, gårdsplaner m m 
hos de 115 000 jordbruksföretagen har 
satts till 0,5 hektar per företag dvs to
talt närmare 60 000 hektar. Arealen 
för de ca 200 000 km enskilda vägarna 
har beräknats till ca 60 000 hektar och 
kraftledningsgators arealpåverkan till 
ca 150 000 hektar. 
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2.4.10 Obebyggd tomtmark 

Obebyggd tomtmark omfattade år 1981 totalt 
ca 72 (KM) hektar, varav den största andelen 
- 45 procent - var tomtmark avsedd att be
byggas med fritidshus. Förändringar i tomt
mark som ännu inte är bebyggd saknas det 
uppgifter på. En jämförelse med uppgifter 
från 1975 års fastighetstaxering pekar dock på 
att den obebyggda tomtmarken avsedd för 

småhus - permanentbostäder minskat med ca 
3 400 hektar mellan 1975 och 1981. En mot
svarande minskning i arealen för hyreshusbe
byggelse kan uppskattas till 500 hektar. Upp
skattningsvis har vidare under samma period 
skett en ökning av arealen för industriända
mål m m med ca 6 000 hektar och för fritids
husbebyggelse med ca 4 000 hektar. 

Obebyggd tomtmark 1981. Hektar 

1) tomtmark avsedd tor hyreshus med bostäder, lokaler, hotell, restaurang, kiosk eller parkering. 
2) TOmtmark avsedd for industri, takt. bensinstation, reparationsverkstad m m. 
3) Tomtmark avsedd tor teknisk anläggning, vårdbyggnad, skolbyggnad, idrottsplats, kulturbyggnad, ecklesiastikbygg
nad, allman byggnad eller kommunikationsbyggnad. 

Definition 
Med tomtmark avses här obebyggd fas
tighet, som har bildats för byggnads-
ändamål under de senaste två åren. 
Har fastigheten bildats längre tillbaka i 
tiden är det tomtmark endast om det är 
uppenbart att den får bebyggas. I övriga 
fall skall det finnas giltigt byggnadslov. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
Uppgifterna om arealer tomtmark 
kommer från 1981 års allmänna fastig
hetstaxering. Någon speciell kontroll 
av eller bearbetning av uppgifterna har 
inte utförts i samband med samman
ställningen av denna tabell. 
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2.5 Våtmark - myr 
Bakgrundsuppgifter 
Våtmarker är en rad naturtyper, som är mer 
eller mindre präglade av vatten, alltifrån 
grunda vattenområden i sjöar och hav till my
rar och sumpskogar. 

Definitioner 
Skiftande terminologi och definitioner 
används vid beskrivning av våtmarker. 
En indelning av våtmarker kan vara 
följande. 
Grunda vattenområden i sjöar, vatten
drag och havsvikar ut till yttre gränsen 
för vass. 
Våtmarker inom strandområden är 
periodvis vattendränkta såsom över
svämningsmarker, flödesängar och delta
områden. 
Öppna fuktiga fastmarksområden som 
ej influeras av vattendrag, sjöar eller 
hav. Kan periodvis vara översvämmade 
eller översilade av vatten. 
Myrar är våta marker med torvbildande 
växtsamhällen. Myrar delas in i 

mossar - myr som får näring enbart 
från nederbörd och luft 
kärr - myr som får näring även från 
omgivande mark 
blaumyrar - myr som består av om
växlande kärr och mossepartier. 

Sumpskogar. Våta skogsmarker på torv-
mark eller försumpad fastmark. 

Nuvarande markanvändning och förändringar 
i markanvändningen. 
Utförlig statistik över arealen våtmarker sak
nas. Grovt räknat kan man dock säga att våt
markerna täcker 20-25 procent av Sveriges 
yta. Av detta utgörs ca 11 procentenheter 
- 5 milj hektar - av myr och ca 5 procent
enheter - 2 milj hektar - av sumpskog. Resten 
är övriga våtmarker. 

Här redovisas endast myrmarken länsvis för
delad. Övriga typer av våtmarker ingår i redo
visningen på annat håll i denna publikation. 
Grunda vattenområden i sjöar och vattendrag 
medräknas i arealen vatten (avsnitt 2.7). Våt
marker inom strandområden och öppna fuktiga 
fastmarksområden ingår i arealen övrig mark 
(avsnitt 2.6). Sumpskogsarealen redovisas i 
skogsmarksarealen (avsnitt 2.3). 

Utbredningen av olika myrtyper. 
Det stora norrländska området är ej tillräck
ligt känt för en närmare uppdelning. 
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Myr 19801 Hektar 

1) Genomsnitt för perioden 1978-82 

Utökningen av åkermark fram till 1930-talet 
skedde till stor del genom sjösänkningar, in-
vallning och dikning av kärr, fuktängar och 
mossar. Sedan 1950-talet har dikning av 
sumpskogar och myrar för att främja skogs
produktionen tilltagit. I vissa län i södra Sverige 
har på så sätt praktiskt taget all våtmark mer 
eller mindre påverkats. Ca en tredjedel av den 
"ursprungliga" våtmarken i landet beräknas 
vara utdikad. Sedan mitten av 1940-talet 
har enligt riksskogstaxeringen myrarealen 
minskat med ca 170 000 hektar. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
De redovisade uppgifterna är medel
tal från riksskogstaxeringen avseende 
perioden 1978-82. Riksskogstaxeringen 
är en stickprovsundersökning, vilket 
medför att uppgifterna är behäftade 
med slumpmässiga fel. Uppgiften för 
ett enskilt län kan på grund därav ha ett 
fel på uppskattningsvis 10-15 procent. 
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2.6 Berg, fjäll och övrig mark 
Berg, fjäll och övrig mark 19801. Hektar 

1) Genomsnitt för perioden 1978-82. 
2) Genom den metod som använts för att beräkna arealen övrig mark blir denna här negativ (-9 (KM)) 

Definitioner 
Berg. Omfattar bl a berg i dagen och 
stenbunden mark. 
Fjäll. Områden ovanför barrskogs
gränsen, vilka mestadels är kala. I 
arealen fjäll ingår här arealer för 
nationalparker, reservat och skjutfält i 
Kopparbergs, Jämtlands, Västerbot
tens och Norrbottens län. 
Övrig mark. Skillnaden mellan totala 
landarealen och summan av arealerna 
för olika typer av markanvändningar. 
Här ingår bl a nationalparker, reservat 
och skjutfält i samtliga län utom de 
under "fjäll" nämnda. Vidare ingår 
vissa typer av våtmarker, större av
loppsdiken och mindre vattendrag. 

Tillförlitligheten i uppgifterna 
De redovisade uppgifterna för berg 
och fjäll är medeltal från riksskogstaxe-
ringen 1978-82. Denna är en stick
provsundersökning. Uppgiften för ett 
enskilt län kan på grund därav ha ett fel 
på uppskattningsvis 10-15 procent. 
"Övrig mark" är framräknad som skill
naden mellan totala landarealen och 
summan av de redovisade arealerna för 
olika typer av markanvändningar. 
Säkerheten i denna uppgift är alltså be
roende av säkerheten i t ex skogsmarks
arealen. Detta gör att arealen övrig 
mark för enskilda län mycket väl "i 
verkligheten" kan vara mellan hälften 
så stor eller dubbelt så stor. 
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2.7 Vatten 
I Sverige finns det ca 3 850 000 hektar sjöar 
och vattendrag. Detta innebär att 8,6 procent 
av landets totala yta är täckt med vatten. Det 
finns inemot 100 000 sjöar med en yta större 
än en hektar. 26 st av dessa är större än 10 000 
hektar och svarar för ca 35 procent av den to
tala sjöytan. 95 procent av sjöarna är mindre 
än 100 hektar. Dessa svarar för endast ca 17 
procent av den totala sjöytan. 

Den reglerade sjöytan - exklusive Vänern 
och Vättern - är totalt ca 1 200 000 hektar. 
Detta innebär att drygt 40 procent av den totala 
sjöytan - fortfarande exklusive Vänern och 
Vättern - är reglerad för vattenkraftsända
mål. 

Vattenarealen1 1980. Hektar 

1) I vattenarealen ingår inte ytor för havsvikar, sjöar 
mindre än 0,1 hektar och mindre vattendrag. 

Total sjöyta och antal sjöar fördelat på stor
leksklasser 

Sjöarealen i procent av den totala arealen 
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3 Markanvändning för speciella 
ändamål 

Redovisningen i detta kapitel omfattar ett an
tal markanvändningskategorier som inte be
handlas närmare vid den sektorvisa beskriv
ningen i kapitel 2. Det bör dock observeras att 
den mark som här beskrivs också ingår i olika 
avsnitt i den tidigare redovisningen. Tätorts
marken ingår t ex i avsnitt 2.4 "Bebyggd mark 
och tillhörande mark", men också i andra av
snitt som 2.2 "Jordbruksmark", eftersom 

mindre ytor inom tätorter kan vara åker eller 
betesmark. Mark som upptas av kraftled
ningsgator ingår delvis i 2.4 "Bebyggd mark 
och tillhörande mark", men också i 2.2 "Jord
bruksmark", 2.5 "Våtmark - myr" och 2.6 
"Berg, fjäll och övrig mark". Liknande gäller 
för övriga typer av markanvändning som be
skrivs i detta kapitel. 

3.1 Tätorter 
Areal och folkmängd 
År 1980 var antalet tätorter1 1 820. Dessa 
upptog en yta av 489 000 hektar eller 1,2 pro
cent av rikets landareal. Befolkningen i tät
orterna var samma år 6,9 milj invånare eller 
83,1 procent av totalbefolkningen. 

Den största omfattningen hade tätorts
boendet i Stockholms län med 96 procent av 
befolkningen i tätorter och med närmare 10 
procent av arealen upptagen av tätortsmark. 
Därnäst kom Malmöhus län samt Göteborgs 
och Bohus län med vardera 89 procent tätorts-
boende och 7 respektive 6 procent tätorts
areal. Det lägsta tätortsboendet fanns i Got
lands län där andelen var 54 procent. Lägsta 
andel tätortsareal av landarealen hade Norr
bottens län med 0,2 procent. I de tre storstads
länen bodde man också tätast och tätortsytan 
per tätortsboende var där lägst. Den var i 
Stockholms län 430 m2, i Malmöhus län 484 m2 

samt i Göteborgs och Bohus län 511 m2. Den 
största tätortsytan per tätortsinvånare fanns i 
Kopparbergs län, där den var 1 295 m2. Genom
snittet för riket var 708 m2 per tätortsboende. 

Medelarealen tätortsmark per tätortsboende 
växlar självfallet kraftigt från tätort till tätort. 
Generellt kan dock sägas att i befolknings
mässigt små tätorter är arealen per invånare 
större än i tätorter med många invånare. I 
genomsnitt är ytan per invånare fem gånger så 
stor i tätorter med 200-499 invånare som i tät
orter med minst 50 000 invånare. 

Hela 76 procent av tätorterna hade färre än 
2 000 invånare. I dessa bodde dock endast 13 
procent av tätortsbefolkningen. 40 procent 
bodde i de relativt få tätorterna med minst 
50 000 invånare. Det är dock i de små tätorterna 
som befolkningen ökar. Mellan 1975 och 1980 
ökade folkmängden i tätorter med färre än 
10 000 invånare med 6,3 procent, medan den i 
tätorter med minst 10 000 invånare minskade 
med 0,4 procent. 

1) Beträffande definitionen på tätort och tätorts
utvecklingen se även sidorna 8 och 9. 

Tätorter efter antal invånare 1980 
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Tätorternas antal, landareal och folkmängd 1980 

Tätortsarealens och - folkmängdens förändring 1960-1980 enligt länsindelningen 1980 
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Förändringen 1960-1980 
Närmare en tredjedel av den nuvarande tät
ortsytan har tillkommit sedan 1960, då den 
första mätningen av tätortsarealerna skedde. 
Tätortsytan har i stort sett vuxit lika mycket 
under var och en av de tre femårsperioderna 
sedan 1965 eller med 10-11 procent per fem
årsperiod. Perioden 1960-65 var ökningen 
bara 6 procent. 

Tätorternas förändring i femårsperioder 
1960-1980 

Även om tätorternas arealökning har varit i 
stort sett konstant sedan 1965 har expan
sionen befolkningsmässigt sett avtagit kraf
tigt. Den arealmässiga ökningen under 1960-
talet hade sin bakgrund i att tätortsfolkmäng
den hela tiden ökade, medan den fortsatta 
arealökningen under 1970-talet till över
vägande del orsakades av ökad utrymmes
standard. Produktionen av lägenheter i fler-
bostadshus föll också kraftigt under 1970-
talet, medan produktionen av lägenheter i vil
lor hela tiden höll sig på en hög nivå (Se figur 
på sidan 25). Detta har medfört att tätortsytan 
per tätortsboende, sett som ett riksgenom
snitt, ökat från 612 m2 år 1970 till 708 m2 år 
1980. 

Den kraftigaste arealökningen absolut sett 
sedan 1960 har skett i de tre storstadslänen 
Stockholm, Göteborg och Bohus samt Malmö
hus. Procentuellt sett har dock arealökningen 
varit störst i Hallands län, där tätortsarealen 
mer än fördubblats. 

Att tätorterna expanderat med närmare 
146 000 hektar 1960-1980 innebär i och för sig 
inte att markanvändningen på hela denna yta 

förändrats. Viss del av ytan kan ha varit be
byggd tidigare och så småningom inkorpore
rats i en näraliggande tätort, en del kan ha 
varit fritidsbebyggelse som omvandlats till 
permanentbostäder och på så sätt "fallit in" 
under tätortsbegreppet, en del kan ha utgjorts 
av äldre samhällen där folkmängden vuxit så 
att en ny tätort bildats. Dessutom förblir ofta 
mindre ytor inom tätorter under mer eller 
mindre lång tid opåverkade. Det kan t ex fin
nas mindre åkrar, skogspartier, bergspartier 
och liknande kvar inom den yta över vilken 
tätorten expanderat. Hur stor yta som verkli
gen förändrats vid tätortsexpansionen är svårt 
att säga. Genom mätning av tätortsexpansionen 
1975-80 har SCB kommit fram till att av de 
44 000 hektar som tätorterna ökade under 
denna period var 10 400 hektar jordbruks
mark (Se även sidan 20). Utifrån uppskatt
ningar om förhållandet vid tidigare tätorts
expansion kan man dra den slutsatsen att unge
fär hälften av tätortsexpansionen 1960-1980 
skedde på jordbruksmark. 

Markanvändningen inom tätorter 
Någon total genomgång av markanvändningen 
inom tätorter har ännu inte gjorts1. Däremot 
har flera studier utförts av enskilda tätorter 
och av tätorter inom begränsade områden. 
Att referera resultaten från dessa skulle bli 
alltför omfattande och de är heller inte alltid 
helt jämförbara genom att olika tätorts
begrepp och olika klassificeringsscheman an
vänts. Här presenteras därför endast resulta
tet från en av SCB utförd undersökning av 
markanvändningen inom samtliga tätorter i 
Göteborgs och Bohus län samt tätorter i an
gränsande län tillhörande Göteborgsregionen. 
Totalt omfattade undersökningen 100 tätorter 
med en total yta på 40 000 hektar, dvs drygt 
8 procent av den totala tätortsytan i landet. 
I vilken utsträckning detta resultat är repre
sentativt för samtliga tätorter är svårt att säga. 

1) En landsomfattande sådan undersökning beräknas 
bli utförd av SCB under 1983-1985. 
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Markanvändningen inom 100 tätorter år 1978 

I en del andra undersökningar inkluderas 
gator, vägar, parkeringsplatser, grönytor, 
parker o dyl i de områden som de hör till och 
tillskrivs samma markanvändning som dessa. 
Andelen mark använd till bostäder skulle med 
detta betraktelsesätt troligen ligga nära 50 
procent i de 100 undersökta tätorterna med 
motsvarande lägre andelar för trafik och 
transportområden osv. 

Allmänt tillgänglig mark runt tätorter 
Inom SCB pågår för närvarande en undersök
ning av arealer allmänt tillgänglig mark runt 

tätorter med minst 10 000 invånare. Med all
mänt tillgänglig mark avses i detta fall all mark 
som inte är jordbruksmark eller bebyggd 
mark. Studien visar att det är stora skillnader i 
tillgången på allmänt tillgänglig mark från tät
ort till tätort. T ex har arbogaborna närmare 
30 gånger mer allmänt tillgänglig mark per 
person inom tre kilometer än vad helsing-
borgarna har. 

Allmänt tillgänglig mark inom tre kilometer 
per 1000 tätortsinvånare 1980. Fem tätorter 

1) Upp till 200 meter från havsstrand, insjöstrand eller 
vattendrag med minst 50 meters bredd. 
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3.2 Primära rekreationsområden 
Genom riksdagens beslut i samband med den 
fysiska riksplaneringen har 25 områden utpe
kats som s k primära rekreationsområden. 
Dessa områden anses vara väl lämpade för 
samordnande åtgärder för främjandet av 
rekreation och turism. 

Tillsammans omfattar de primära rekrea
tionsområdena en areal på ca 4 100 000 hek
tar eller 9 procent av rikets yta. 

Primära rekreationsområden. Hektar 

Primära rekreationsområden 

De grova linjerna avgränsar områden kring de tre stor
städerna som i vissa avseenden kan betraktas som jäm
ställda med de primära rekreationsområdena. 
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3.3 Nationalparker, naturreservat, natur
vårdsområden och djurskyddsområden 

Definitioner 
Nationalparker avsätts på statens mark 
främst för att från naturvetenskaplig 
synpunkt skydda större naturområden. 
Dessa områden är dessutom värdefulla 
som strövområden. 
Naturreservat kan inrättas på statlig, 
kommunal eller enskild mark. De om
fattar områden som är värdefulla för 
vetenskap eller rekreation. 
Naturvärdsområden kan avsättas för 
att skydda och vårda naturmiljön. 
Skyddet får inte göras så vittgående att 
pågående markanvändning avsevärt 
försvåras. 
Djurskyddsområden är sådana om
råden där det råder tillträdesförbud 
under vissa delar av året. I första hand 
är områdena till för att skydda sällsynta 
fågelarter, men även säl och bäver 
skyddas på detta sätt. 

Nationalparker 1982. Hektar 

Ca 1,8 milj hektar - 4,4 proqent av rikets 
landyta - var 1982 nationalpark, natur
reservat, naturvårdsområde, djurskydds
område eller område med s k interimistiskt 
skydd. Av nationalparksarealen ligger nästan 
98 procent i Norrbottens län, 70 procent av 
naturreservatsarealen ligger i Kopparbergs 
län och i Västerbottens län, medan 60 procent 
av arealen naturvårdsområden finns i de väst
svenska länen Hallands, Göteborgs och 
Bohus samt Älvsborgs län. Av djurskydds
områdenas areal ligger 97 procent i Norrbot
tens län. 

Nationalparker 1982 
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Naturreservat, naturvårdsområden, områden med interimistiskt skydd samt djurskyddsområden 
den 30 juni 1981. Hektar 

1) Exklusive områden i Östergötlands län. 
2) Naturvårdsområden kan avsättas fr o m 1975. 
3) Avser perioden 1.7.1975 - 30.6.1981. 
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3.4 Renskötselområde 
Enligt renskötselrätten får samerna för ren
skötseländamål begagna områden från finska 
gränsen i norr till nordvästligaste delen av 
Kopparbergs län i söder - ett område på drygt 
15 milj hektar eller en tredjedel av landets 
totala areal. Samerna får inom detta område 
låta renarna beta på både kronomark och en
skild mark, de får använda marken för att 
uppföra anläggningar som behövs för ren
skötseln, de får avverka skog för husbehov 
och de får jaga och fiska inom större delen av 
renskötselområdet. 

Bestämmelserna om betesområdenas om
fattning innebär i stora drag att samerna har 
rätt att driva renskötsel dels året runt ovanför 
odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbot
tens lappmarker och på renbetesfjällen i Jämt
land, dels vintertid (1 oktober - 30 april) 
nedanför odlingsgränsen samt utanför lapp
marken och renbetesfjällen inom trakter som 
de av gammal sedvana besöker med sina 
renar. 

Mark för renskötsel. 1000-tal hektar. Cirka-
uppgifter 

Renskötselområdet i Sverige 
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3.5 Kraftledningar 
Den totala längden av kraftledningsnätets 
luftledningar var 1981 närmare 300 000 km. 
Därtill kommer ca 155 000 km jord- och sjö
kabel. Luftledningarnas markintrång kan be
räknas till ca 309 000 hektar. Intrånget be
höver emellertid inte alltid innebära ett hinder 
för annan markanvändning. Ofta har dock sådan 
påverkan skett. Omkring 160 000 hektar av 
markintrånget utgörs exempelvis av mark som 
tidigare varit skogsmark. 

Också kablar förorsakar markintrång. Kablar 
för 10-20 kV ledningar finns i huvudsak inom 
samhällen och läggs då som regel i väg- och 
gatumarken. Kablar i skogsmark förutsätter 
en skogsgata helt fri från vegetation, medan 
kablar i åker inte utgör något hinder för nor
mal brukning. 

Utbyggnad av kraftledningsnätet har för 
perioden 1975-1981 inneburit ett ökat mark
intrång på 50-60 000 hektar. 

Kraftledningsgatornas längd och markintrång 
1981. Riket 

1) Vid beräkningen av arealen har som medelvärde 
använts följande bredder på ledningsgatan: för 400-
220 kV 40 meter, för 130-70 kV 30 meter, för 50 kV 20 
meter, för 40-30 kV 15 meter, för 20-6 kV 10 meter 
och för 0,4 kV 4 meter. 
2) Dessutom finns det drygt 30 000 km jord- och sjö
kabel. 
3) Dessutom finns det ca 125 000 km jord- och sjö
kabel. 

Stamlinjenätet 1981 
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3.6 Försvarets markinnehav 
Försvaret förfogar över ca 380 000 hektar 
eller närmare 1 procent av landets yta. Av 
denna mark är en stor del - 165 000 hektar -
domän- och kronoöverloppsmark i övre Norr
lands inland som används för bl a robot-
försök. 

Huvuddelen av övningsmarken eller 
138 000 hektar ägs av försvaret, 67 500 hektar 
tillhör domänverket, medan 10 500 hektar 
arrenderas från kommuner och enskilda. 

Armén disponerar 183 000 hektar av 
övningsmarken, flygvapnet 25 000 hektar och 
marinen 8 000 hektar. 

Försvarets markinnehav 

Försvarets markinnehav. Hektar 

1) Varav bl a för robotförsök 165 (XX) hektar domän-
och kronoöverloppsmark. 
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Tabell 1 FOLKMÄNGD DEN 31 DECEMBER 1940-1980, LANDAREAL OCH FOLKMÄNGDSTÄTHET 1980, LÄNSVIS 
Enligt länsindelningen 1 januari påföljande år 
Källa: Folkräkningen 1940 och 1950; Befolkningsrörelser 1960; Folkmängd. Del 3 för åren 

1970 och 1980; uppgifter från statens lantmäteriverk 

1) 1940, 1950 och 1960 Stockholms stad och Stockholms län. 

Tabell 2 LANDAREAL OCH FOLKMÄNGD I LANDSKAPEN DEN 31 DECEMBER 1980 
Källa: Folkmängd 1980. Del 2. SOS. SCB 
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Tabell 3 FÖRVÄRVSARBETANDE NATTBEFOLKNING 1 6 - w ÅR EFTER NÄRINGSGREN 1980, LÄNSVIS 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 

Tabell 4 FÖRVÄRVSARBETANDE NATTBEFOLKNING 16-w ÅR EFTER NÄRINGSGREN 1980, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 
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Tabell 5 FÖRÄNDRING I ÅKERMARK 1944-1981, LÄNSVIS. Enl länsindelningen vid resp tidpunkt 
Källa: Jordbruksräkningen 1944, SCB och Lantbruksräkningen 1981. Del 1, SOS, SCB 

1) Längsgränsen har ändrats mellan 1944 och 1981. 
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Tabell 6 ÅKERMARKENS FÖRDELNING EFTER STORLEKEN AV FÖRETAGENS ÅKERAREAL 1944 OCH 1981, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Jordbruksräkningen 1944, SCB och Lantbruksräkningen 1981. Del 1, SOS, SCB 

1) Lansgränsen har ändrats mellan 1944 och 1981. 
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Tabell 7 ÄGARFÖRHÅLLANDEN, JORDBRUKSMARK 1981, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Allmän fastighetstaxering 1981. Del 2, SOS, SCB 

Tabell 8 ÅKERMARKENS ANVÄNDNING 1981, LÄNSVIS SAMT 1944, RIKET. PROCENT 
Källa: Lantbruksräkningen 1981. Del 1, SOS, SCB och Jordbruksräkningen 1944. SCB 
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Tabell 9 SKOGSMARKENS FÖRDELNING EFTER STORLEKEN AV FÖRETAGENS SKOGSMARKSAREAL 1981, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Lantbruksräkningen 1981. Del 2. SOS, SCB 

Tabell 10 ÄGARFÖRHÅLLANDEN, SKOGSMARK 1981, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Allmän fastighetstaxering 1981. Del 2. SOS, SCB 
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Tabell 11 BEBYGGD MARK OCH TILLHÖRANDE MARK 1980/81 FÖRDELAD PÅ UNDERGRUPPER, LÄNSVIS. PROCENT 

Källa: Tabell sid 24 i publikationen 

1) Exkl skogsbilvägar, fiskehamnar och fritidshamnar 

2) Jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader, skogsbilvägar, fiskehamnar, fritidshamnar och kraftledningsgator i skog. 
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Tabell 12 ANTAL LÄGENHETER 1980 TOTALT OCH I TÄTORT SAMT PROCENTUELLT FÖRDELAT 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 

Tabell 13 BOSTADSMARKNADENS FÖRDELNING PÅ OLIKA BOENDEFORMER 1981, LÄNSVIS. PROCENT 
Källa: Tabell sid 26 i publikationen 
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Tabell 14 ANTAL BOENDE, LÄGENHETER OCH RUMSENHETER PER HEKTAR BOSTADSMARK 1980, LÄNSVIS 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 och tabell sid 26 i publikationen 

Tabell 15 BOSTADSMARK PER LÄGENHET 1980, LÄNSVIS, M2 

Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 och tabell sid 26 i publikationen 
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Tabell 16 ANTAL ARBETSSTÄLLEN INOM TILLVERKNINGSINDUSTRI SAMT GRUVOR OCH MINERALBROTT 1980, LÄNSVIS 
Källa: Centrala företagsregistret. SCB 

1) SNI-kod Bransch 

31 Livsmedels-, dryckesvara- och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 
33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri samt grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 
2 Gruvor och mineralbrott 
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Tabell 17 ANTAL KRAFTSTATIONER SAMT ANTAL KOMMUNALA VATTENRENINGSVERK OCH AVLOPPSRENINGSVERK 1981, 
LÄNSVIS 
Källa: Statistika meddelanden E 1982:1. SCB och VA-verk 1981. Svenska vatten- och avlopps
verksföreningen 

Tabell 18 INRIKES PERSONTRAFIKARBETE MED FÖRDELNING PÅ FÄRDMEDEL 1950, 1965 OCH 1980, 
RIKET, MILJARDER PERSONKILOMETER 
Källa: Transporter i Sverige. Del I. Transportrådet 

Tabell 19 INRIKES GODSTRAFIKARBETE MED FÖRDELNING PÅ TRANSPORTMEDEL 1950, 1965 OCH 
1980, RIKET. MILJARDER TONKILOMETER 
Källa: Transporter i Sverige. Del I. Transportrådet 
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Figur 1 Järnvägsnätet 1980 

1) Ersättningsberättigade 
nätet. 
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Figur 2 Av luf t far tsverket godkända f lygplatser 1980 
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Tabell 20 ANTAL FRITIDSHUS 1963, 1967, 1970, 1975 OCH 1981, LÄNSVIS. Enligt länsindel
ningen respektive år 
Källa: Fritidsbebyggelsen i Sverige 1975/76. Lantmäteriverket samt Allmän fas

tighetstaxering 1981. Del 2. SOS. SCB 

1) Enligt överlantmätarmyndigheten. 

Tabell 21 AREAL OCH VATTENVOLYM FÖR DE STÖRRE SJÖARNA 
Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1) Avser förhållandet vid dämningsgräns för reglerad sjö. De uppgifter som här lämnas om volym avser 
förhållandena, enligt lodningskartor, vid viss sjöareal. 
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Tabell 22 ANTAL TÄTORTER 1980 EFTER BEFOLKNINGENS STORLEK, LÄNSVIS 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 

Tabell 23 TÄTORTSBEFOLKNING 1980 EFTER STORLEKSGRUPP, LÄNSVIS 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 
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Tabell 24 TÄTORTSAREALER 1980 EFTER BEFOLKNINGENS STORLEK, LÄNSVIS. HEKTAR 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 

Tabell 25 ANTAL M2 TÄTORTSYTA PER TÄTORTSINVÅNARE 1980 EFTER BEFOLKNINGENS STORLEK, LÄNSVIS 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980 
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Tabell 26 KOMMUNUPPGIFTER. FOLKMÄNGD OCH AREALER 1980/81 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1980. SCB; Lantbruksräkningen 1981. Del 1. SOS. SCB; 

Årsbok för Sveriges kommuner 1981. SOS. SCB 

1) Arealuppgifter för kommuner eller församlingar med endast ett eller två företag får av sekretesskäl 
inte redovisas separat. Detta påverkar redovisningen för denna kommun. 
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Tabell 27 JORDBRUKSMARK OCH SKOGSMASK 1981 SAMT BEFOLKNING 1980 REDOVISADE PER AVRINNINGSOMRÅDE 
Källa: Bearbetning av uppgifter från FoB 1980 och lantbruksräkningen 1981 
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81 Källförteckning 

Källförteckning till kapitel 1, 2 och 3 

Förkortningar: FoB = Folk- och bostadsräkningen 
SCB = Statistiska centralbyrån 
SOS = Sveriges officiella statistik 
SOU= Statens offentliga utredningar 
SM = Statistiska meddelanden 

Sid Text,tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

7 och 8 Text och 
figurer 

Arealer och befolkning FoB 1980. SCB. 

7 och 8 Text Internationella befolk
nings- och arealuppgifter 

Statistisk årsbok 1982/83. SOS, SCB. 

7 Figur Två Sverigebilder Samhällsplanering i Sverige. Ett bak
grundsmaterial från arbetsmarknads-, 
bostads- och kommunikationsdeparte
menten. Stockholm 1974. Omarbetad 
figur. 

8 och 9 Text och 
figurer 

Befolkningsförändringar 
och tätortsutveckling 

Historisk statistik för Sverige. 
Del 1. Andra upplagan. SCB, 1969; 
FoB 1960, 1965, 1970, 1975 och 
1980. SCB. 

10 Text och 
tabell 

Förvärvsarbetande Historisk statistik för Sverige. Del 1. 
Andra upplagan. SCB, 1969; Perspektiv 
på välfärden 1982, Levnadsförhållan
den nr 33, Översikt. SOS, SCB. 

10 Figur Andelen förvärvs
arbetande 

FoB 1980. SCB. 

11 Text och 
figurer 

Jordarter och berg
grund 

Hushållning med mark och vatten. 
SOU 1971:75. 

12 Text Regler och restriktioner Den fysiska riksplaneringens planerings
skede. Statens planverk. Rapport nr 44. 
Del 1, 1978; Beslut om marken. Statens 
planverk, 1982; 1979 års skogsvårds
lag. Informationsskrift från skogs
styrelsen. 

12 Text och 
figurer 

Ägarförhållanden Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB; Den fysiska riks
planeringens planeringsskede. Statens 
planverk. Rapport nr 44. Del 1, 1978. 

13 Text och 
figurer 

Planer och planering Beslut om marken. Statens planverk, 
1982. 
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Sid Text, tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

17 Text Sysselsatta 1945 och 1980 Folkräkningen 1945. SOS, SCB; 
FoB 1980.SCB. 

17 Text Hektarskörden Jordbruk och boskapsskötsel. SOS, SCB, 
Jordbruksstatistisk årsbok 1982. SOS, 
SCB. 

17 Text och 
figur 

Antal och andel jord
bruksföretag/gårdar 

Lantbruksräkningen 1981. Del 1. SOS, 
SCB. 

17 Text Antal traktorer 

17 Figur Andel förvärvsarbetande FoB 1980. SCB. 

17 och 18 Text och 
tabell 

Areal jordbruksmark och 
definitioner 

Lantbruksräkningen 1981. Del 1. SOS, 
SCB. 

18 och 19 Text och 
tabell 

Ägarförhållanden Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB, 

19 Text och 
tabell 

Åkermarkens användning Lantbruksräkningen 1981. Del 1. SOS, 
SCB. 

19 Text och 
figur 

Förändringen i jordbruks
marken 

Historisk statistik för Sverige II. SCB, 
1959; Jordbruks- och lantbruksräk
ningar 1956-1981; SM gällande upp
gifter från lantbruksregistret resp år. 

20 Text Nyodling Jordbruksräkningen 1951. SOS, SCB; 
Abrahamsson: Jordbruket i Sverige. 
Studentlitteratur 1970; Jordbruk och 
boskapsskötsel 1954. SOS, SCB; 
SMJ 1982: 7.2 och 1983: 6.4. SOS, 
SCB. 

20 Text Användning av nedlagd 
jordbruksmark 

Svensk landsbygd, kulturgeografiska 
studier av markanvändning, bebyggelse 
och miljö. AWE/GEBERS; Det igen
växande odlingslandskapet. Statens 
naturvårdsverk. Publikationer 1975:2. 

20 Text och 
tabell 

Tätortsexpansion på 
jordbruksmark 

Tätortsexpansion på jordbruksmark 
1975—1980. SM J 1982 10. SOS, SCB; 
Tätortsexpansion på jordbruksmark 
1960-1980 i Uppsala län, Södermanlands 
län och Östergötlands län. MA-projektet. 
Rapport nr 8. SCB (1982); Ej publicerad 
SCB-uppgift för Västmanlands län; 
Riksplaneyttrande 1983. Statens plan
verk. Dnr 39/83. 
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Sid Text, tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

21 Text Sysselsatta 1945 och 1980 Folkräkningen 1945. SOS, SCB; 
FoB 1980. SCB. 

21 Text Dagsverken per m3sk Lantbruksstyrelsen. Meddelanden 
Ser A nr 12; Skogsstatistisk årsbok 1980. 
SOS, Skogsstyrelsen. 

21 Text och 
figur 

Tillväxt och uttag Svensk skog 1982. Skogsstyrelsen 

21 och 23 Text Antalföretag Lantbruksräkningen 1981. Del 1 
och 2. SOS, SCB. 

21 Figur Andel förvärvsarbetande FoB 1980. SCB. 

21 och 22 Tabell och 
text 

Arealer, definitioner och 
tillförlitlighet 

Skogsdata 83. Lantbruksuniversitet, 
institutionen för skogstaxering. 

22 och 23 Text Ägarförhållanden Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del2. SOS, SCB. 

23 Text och 
tabell 

Urskog och urskogsartade 
skogar 

Urskogar. Statens naturvårdsverk 
PM 1507-1509 (1982). 

23 Text Förändringen i skogs
marksarealen 

Riksskogstaxeringar. 

23 Text Contortatallen Skogsstyrelsen. 

25 Text och 
figur 

Bostadsproduktion och 
bostadsbestånd 

Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok 1982. SOS, SCB. 

25 Text Avgång i lägenheter Intern promemoria. SCB. 

25 Text och 
figur 

Boende och lägenheter i 
olika typer av hus 

Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok 1982. SOS, SCB. 

26 och 27 Tabell och 
text 

Arealer Allmän fastighetstaxering 1981. Del 2. 
SOS, SCB; Beräkningar. 

26 Text Ägarförhållanden FoB 1980. SCB. 

27 Text Bostadsproduktion i 
tätorter 

Uppskattning utifrån uppgifter i 
SM Bo 1980:8.2. SOS, SCB. 

28 Text och 
figur 

Antal sysselsatta och 
utvecklingen 

FoB resp år. 

28 Text Antalföretag Centralaföretagsregistret. SCB. 

29 Text och 
tabell 

Arealer Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB. 

30 Text Antal kraftstationer SME 1982:8.1. SOS, SCB. 
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Sid Text, tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

30 Text Antal reningsverk VA-verk 1981. Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningen. 

30 Text och 
tabell 

Arealer Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB; Beräkningar. 

30 Text Rening av avloppsvatten Statens naturvårdsverk, 
Publikationer 1972:7. 

31 Text Antal sysselsatta FoB resp år. 

31 Text och 
tabell 

Arealer Beräkning 

31 Text Utifrån olika under
sökningar 

Markanvändningen i 100 tätorter. MA-
projektet. Rapport nr7. SCB (1982), 
Markkonsumtion och markutnyttjande i 
Nordvästra Skåne. NSK rapport 1975:4; 
Urban markkonsumtion. Stig Nordbeck, 
stencil 

32 Text Antal sysselsatta FoBrespår. 

32 Text och 
tabell 

Arealer Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB. 

33 Text och 
figurer 

Persontransportarbete 
Godstransportarbete 

Transporter i Sverige. Del 1. 
Rapport 1982: 4. Transportrådet. 

33 och 34 Text och 
tabell 

Vägar. Längd och areal Vägverket 1980. Verksamhetsberättelse; 
Uppgifter lämnade i samband med 
fysisk riksplanering; Trafikolyckor och 
statistik. SOU 1975: 40. 

33 och 34 Text och 
tabell 

Järnvägar. Längd och 
areal 

Statens järnvägar; Transporteri Sverige. 
Del 1.Rapport 1982: 4.Transportrådet. 

33 och 34 Text och 
tabell 

Flygplatser. Antal och 
areal 

Luftfartsverket. 

33 och 34 Text och 
tabell 

Hamnar. Antal och areal SCBs hamnregister; Mätningar. 

35 Text Ökningstakter och läge i 
förhållande till kuster osv 

Fritidsbebyggelsen i Sverige 1975/76. 
Lantmäteriverket. Meddelande 1977:7; 
Den fysiska riksplaneringens planerings
skede. Statens planverk. Rapport 44. 
Del 1, 1978. 
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Sid Text, tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

35 Text Tillgång till fritids
bostad 

Perspektiv på välfärden 1982. 
Levnadsförhållanden nr 33. Översikt. 
SOS, SCB. 

35 och 36 Text, figur 
och tabell 

Antal fritidshus 1981 och 
arealer 

Allmän fastighetstaxering 1981. Del 2. 
SOS, SCB; Fritidsbebyggelsen i Sverige 
vid utgången av år 1980. Lantmäteri
verket. Rapport 1982:5; Fritidsboende. 
SOU 1982:23. 

38 Text och 
tabell 

Obebyggd tomtmark Allmän fastighetstaxering 1981. 
Del 2. SOS, SCB. 

39 och 40 Text och 
figur 

Våtmarker, definition osv Hushållning med mark och vatten 2. 
Del II. SOU 1979:55. 

40 Tabell Arealer Skogsdata 83. Lantbruksuniversitet, 
institutionen för skogstaxering. 

40 Text Ca en tredjedel av den 
"ursprungliga" 

Blågul miljö. Miljödatanämnden 1982. 

41 Tabell Arealer Skogsdata 83. Lantbruksuniversitet, 
institutionen för skogstaxering; Be
räkning. 

42 Text och 
figur 

Vatten Atlas över Sverige. Sjöar och vattendrag; 
Vatten, resurser - användning - problem. 
Ds Jo 1979:8. 

42 Tabell Arealer Lantmäteriverket. 

42 Figur Sjöarealen i procent Hushållning med mark och vatten. 
SOU 1971:75. 

43 och 44 Text och 
tabell 

Areal och befolknig FoB 1980, SCB. 

44 och 45 Text och 
tabell 

Förändringen 1960-1980 FoB resp år. SCB. 

45 Text Expansion över jordbruks
mark 

Tätertsexpansion på jordbruksmark 
1975-1980. SM J 1982:10. SOS, SCB. 

45 och 46 Text och 
tabell 

Markanvändningen inom 
tätorter 

Markanvändningen i 100 tätorter. 
MA-projektet. Rapport nr 7. SCB (1982). 

46 Text och 
tabell 

Allmänt tillgänglig mark 
runt tätorter 

Allmänt tillgänglig mark. Naturresurs
projektet. Rapport nr 2, november 1982. 
SCB. 
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Sid Text, tabell 
eller figur 

Uppgift Källa 

47 Text, tabell 
och figur 

Primära rekreations
områden 

Regeringens proposition om planering 
och samordning av samhällets insatser 
för rekreation och turism 1975:46; 
Den fysiska riksplaneringens planerings
skede . Statens planverk. Rapport nr 44. 
Del 1, 1978; Statliga insatser för 
turism och rekreation. Ds Jo 1978:2; 
Områden för turism och rekreation. 
SOU 1983:43. 

48 och 49 Text, tabell 
och figur 

Nationalparker Naturvårdslagen; Naturvårdsverket, 
naturvårdsbyrån. Opublicerat material; 
Naturvårdsverkets årsbok 1975 och 1982. 

50 Text, tabell 
och figur 

Renskötselområdet Hushållning med mark och vatten. 
SOU 1971:75; Hushållning med mark 
och vatten2. Del II. SOU 1979:55. 

51 Text, tabell 
och figur 

Kraftledningar Statistik driftåret 1981. Svenska 
elverksföreningen; Den fysiska riks
planeringens planeringsskede. Statens 
planverk. Rapport nr 44. Del 1, 1978; 
Kraftledningar i fysisk planering. 
Statens planverk. Rapport nr 46, 1978. 

52 Text, tabell 
och figur 

Försvarets markinnehav Försvaret i kommunernas planering. 
Statens planverk. Rapport nr 44. Del 10, 
1979. 

Utkom från trycket den 16 januari 1984 



I Markanvändningen i Sverige presenteras i text, 
tabeller, diagram och kartor uppgifter om hur mar
ken utnyttjas för olika ändamål och hur markutnytt
jandet har förändrats över tiden. Publikationen är 
indelad i fyra avsnitt: 

Bakgrundsförhållanden som ger en del väsentliga 
bakgrundsdata gemensamma för flera olika typer av 
markanvändning. 

Markanvändningen sektorsvis där en rikstäckande 
markanvändningsbeskrivning ges på länsnivå. T ex 
redovisas hur utvecklingen har varit inom bostads
sektorn, hur stora arealer som används till boende av 
olika slag och hur mycket mark som utnyttjas för 
kommunikationer, fritidshus osv. 

Markanvändning för speciella ändamål där uppgifter 
lämnas om tätortsytor, kraftledningsgator, national
parker, renskötselområden m m. 

Tabellbilaga som kompletterar de tidigare avsnitten 
med bl a en mer utförlig regional redovisning. 
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