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Förord
Denna publikation innehåller i sitt huvudavsnitt uppgifter om
markens användning omkring 1995 på riks- och länsnivå. Redo-
visningen sker dock enligt 1998 års administrativa indelning.
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 samman-
hang 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. lantbruks-
räkningarna, riksskogstaxeringarna och fastighetstaxeringarna.
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.
Detta gäller bl.a. ”Kust och insjöstränder” och ”Kustnära
områden enligt 3 kap. naturresurslagen (NRL)”, där Boverket
tillsammans med SCB tagit fram underlaget. Bl.a. de tidigare
nämnda avsnitten och "Mark med fritidshus" har delvis tagits

fram genom relativt omfattande GIS-bearbetningar av bl.a.
fastighets- och befolkningsuppgifter. 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, eftersom flera av
de stora rikstäckande undersökningarna inte utförs årligen.
Den senaste lantbruksräkningen utfördes t.ex. 1992, riks-
skogstaxeringens uppgifter avser perioden 1992–1996, fastig-
hetstaxeringen är utsträckt över flera år o.s.v. I stort sett kan
man dock säga att publikationen beskriver förhållandena
omkring 1995.

”Markanvändningen i Sverige” har tidigare utgivits av SCB
åren 1983 och 1993. Genom succesivt förbättrade bearbetnings-
och analysmöjligheter har kvalitén på uppgifterna inom vissa
markanvändningskategorier höjts i föreliggande publikation,
och direkt jämförelse mellan uppgifterna i publikationerna
bör ske mot bakgrund av detta.

Ansvarig för utarbetandet av publikationen har varit Hans
Ansén vid SCBs  program för regional planering och natur-
resurshushållning.
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