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Förord
Denna publikation innehåller i sitt huvudavsnitt uppgifter om
markens användning omkring 1990  på först och främst riks- och
länsnivå. Ett specialavsnitt beskriver urbaniseringen och tätorts-
utvecklingen i Sverige. I en bilagedel presenteras en något
utförligare statistik för fördjupade studier. Där redovisas också
vissa uppgifter på kommunnivå.

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 en
första presentation av vissa markanvändningsdata speciellt gäl-
lande den bebyggda marken som tagits fram i anslutning till
arbetet med publikationen. De större datakällorna som använts
är bl.a. lantbruksräkningarna, riksskogstaxeringarna, fastighets-
taxeringarna samt folk- och bostadsräkningarna. Ett flertal
andra källor har dock använts för framtagandet av publikationen
och en fullständig källförteckning återfinns i bilaga.

En strävan har varit att presentera uppgifter gällande ett och
samma år. Detta har dock inte varit möjligt eftersom flera av de

stora rikstäckande undersökningarna inte utförs årligen. Den
senaste lantbruksräkningen utfördes t.ex. 1988, riksskogstaxe-
ringsuppgifterna avser perioden 1987–1991, fastighetstaxeringen
är numera utsträckt över flera år osv. I stort sett kan man dock
säga att publikationen beskriver förhållandet omkring 1990.

En publikation om markanvändningen i Sverige har tidigare
utgivits av SCB år 1983. Genom förbättrade bearbetnings- och
analysmöjligheter har kvalitén på uppgifterna inom vissa mark-
användningskategorier höjts till  föreliggande publikation och
direkt jämförelse mellan uppgifterna i publikationerna bör ske
mot bakgrund av detta.

En tredje utgåva av Markanvändningen i Sverige planeras
redovisa markanvändningsförhållandena 1995.

Ansvarig för utarbetandet av publikationen har varit Hans
Ansén vid SCBs enhet för naturresursstatistik. Specialavsnittet
”Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige” har utarbetats av
Hans Ylander vid samma enhet.

Juni 1993

JAN CARLING
Bengt Malmås




