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Markanvändningen
i Sverige

Fjärde utgåvan

Markanvändningen i Sverige
I Markanvändningen i Sverige presenteras i text, tabeller, diagram och kartor 
upp gifter om hur marken utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet 
har förändrats över tiden. Totalt inne hål ler pu bli ka tio nen ett 100-tal diagram 
och kartor samt ett 75-tal tabeller. Pu bli ka tio nen är in de lad i föl jan de av snitt:

Bakgrundsförhållanden som ger en del väsentliga bak grunds data gemen-
samma för fl era olika typer av markanvändning med t.ex. befolkning, syssel-
sättning, ägarförhål landen samt kartor över bl.a. jor dar ter, berg grund och 
land skaps ty per.

Markanvändningen allmänt där en rikstäckande markanvändnings-
beskrivning ges på läns ni vå. Här redovisas bl.a. hur stora arealer som an vänds 
till bo en de av olika slag och hur mycket mark som utnyttjas för kom mu ni ka-
 tio ner, fritidshus, affärsverksamhet och in du stri er. Nytt för denna utgåva är 
länsvisa uppgifter om arealer för golfbanor och skidpistar samt för torv täkter 
och olika typer av naturligt gräsbevuxen mark.

Markanvändning för speciella ändamål där uppgifter lämnas om tätorter, 
småorter och fritidshusområden, skyddade områden av olika slag,fjäll, ren-
betesmarker, kust, stränder och öar, kustnära områden enligt 4 kap miljöbalken 
samt internationella jäm fö rel ser.

Tabellbilaga som kompletterar de tidigare avsnitten med bl.a. vissa kom mu -
na la markan  vändningsdata.

Statistikpublikationer kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, 
fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se. De kan också köpas genom bokhandeln eller direkt hos SCB, 
Karlavägen 100 i Stockholm. Aktuell publicering redovisas i SCB:s publikationskatalog och på SCB:s 
webbplats www.scb.se. Ytterligare hjälp ges av SCB:s Bibliotek och information, e-post: 
information@scb.se, telefon: 08-506 948 01, fax: 08-506 948 99.

www.scb.se
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Maria stadsdel, Helsingborg
Det gamla mentalsjukhuset Sankta Maria var en 
hel stadsdel för sig utrustat med tvätteri, krydd-
trädgård, personalbostäder och t.o.m. egen kyrka. 
Sankta Maria lades ner i början av 1990-talet, i sam-
band med ädelreformen. 
Helsingborgs kommun fick därigenom förvärva 
en ansenlig bit mark, nära stadskärnan, till en 
överkomlig summa. Detta gav kommunen en unik 
chans att skapa en genomtänkt stadsplan för områ-
det, baserat på trädgårdsstadens ideal. Ett karakte-
riskt inslag är dagvattensystemet som i en ymnighet 
av dammar och kanaler renar vattnet innan det rin-
ner ut i Öresund. Övriga delar av infrastrukturen var 
också tillgängliga i ett tidigt skede, en hållplats till 
pågatåget ligger t.ex. inom bekvämt gångavstånd.
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Förhållanden som påverkar markanvändningen
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1 Bakgrundsförhållanden1.1 Areal och befolkning

Förord
Denna publikation innehåller i sitt huvudavsnitt uppgifter om
markens användning omkring år 2000 på riks- och länsnivå. I en
bilagedel presenteras en något utförligare statistik för fördju-
pade studier. Där redovisas också vissa uppgifter på kommun-
nivå.

Publikationen är dels en sammanställning av uppgifter om
marken och dess användning som samlas in i olika sammanhang
av SCB och andra myndigheter och organisationer, dels ett
resultat från specialbearbetningar av vissa markanvändnings-
data gällande den bebyggda marken, vilka utförts i anslutning
till arbetet med publikationen och tidigare publikationer i denna
serie. De större datakällor som använts är bl.a. lantbruksräk-
ningarna, riksskogstaxeringarna och fastighetstaxeringarna. Nya
källor som tillkommit då denna utgåva tagits fram är Nationella
Vägdatabasen från Vägverket, digitala vattenuppgifter, bygg-
nadsregistret samt Svenska Marktäckedata från Lantmäteriet
(LMV). Det senare är digital satellit- och kartinformation som
sammanställts av LMV över hela riket. Vissa avsnitt bygger helt på
uppgifter som i annat sammanhang tagits fram av t.ex. Boverket
eller Naturvårdsverket, eller i olika samarbetsprojekt mellan
dessa myndigheter och SCB. Även ett flertal andra källor har
använts för framtagandet av publikationen och en fullständig
källförteckning återfinns i slutet av denna.

En strävan har varit att presentera uppgifter gällande ett och
samma år. Detta har dock inte varit möjligt fullt ut, eftersom flera
av de stora rikstäckande undersökningarna inte utförs årligen.
Den senaste lantbruksräkningen utfördes t.ex. 1999, riksskogs-
taxeringens uppgifter avser perioden 1998–2002, fastighets-
taxeringen är utsträckt över flera år osv. I stort sett kan man dock
säga att publikationen beskriver förhållandena omkring år 2000.

Källhänvisningar har inte getts i den löpande texten, utan
källor som använts anges på sidorna 131–137, där också den sida
i publikationen där källan använts anges.

”Markanvändningen i Sverige” har tidigare utgivits av SCB
åren 1983, 1993 och 1998. Genom succesivt förbättrade källor
samt bearbetnings- och analysmöjligheter har kvalitén på upp-
gifterna inom vissa markanvändningskategorier höjts, och jäm-
förelse mellan uppgifterna i denna och tidigare publikationer
bör ske mot bakgrund av detta.

Ansvarig för utarbetandet av publikationen har varit Hans
Ansén, Erik Carles, Marianne Eriksson och Amanda Werngren
vid SCBs enhet för regional planering och naturresurser.

Statistiska centralbyrån i juni 2004

Svante Öberg
Leif Norman
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Länsindelningen 2000
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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
M Skåne län
N Hallands län
O Västra Götalands län
S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

Några måttenheter
1 km2 = 100 hektar (ha) = 1 000 000 m2

0,1 km2 = 10 ha = 100 000 m2

1 ha = 10 000 m2 = 100x100 m
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