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Beskrivning av verksamhetsområdet 
SLU är statistikansvarig myndighet för statistikområdet Skogarnas tillstånd och förändring inom 
ämnesområdet Jordbruk, skogsbruk och fiske. Statistikprodukterna består av arealförhållanden, 
virkesförråd och trädbiomassa, årlig tillväxt, vegetations- och ståndortsförhållanden samt skogsskador. 
För att uppfylla SLUs statistikansvar bedrivs Riksskogstaxeringen på institutionen. Genom en årlig 
fältinventering av ett stickprov med provytor över hela landet inhämtas underlag för att sammanställa och 
presentera den officiella statistiken. Resultat publiceras årligen i publikationen Skogsdata och den finns 
även tillgänglig för nerladdning på vår webbplats, där även annan statistik presenteras. 
 
För att den producerade statistiken kontinuerligt ska vara av rätt kvalitet (se RTs Kvalitetspolicy) bedriver 
Riksskogstaxeringen ett omfattande kvalitetssäkrings- och kvalitetsförbättringsprogram. Arbetet utförs 
enligt de rutiner för kvalitets- och metodförbättringsarbete som finns uppställda för den officiella 
statistiken. 
 
Riksskogstaxeringens ledord: ”Kvalitet och effektivitet under trevliga former” 

Övergripande mål 

Riksskogstaxeringen har som mål att: 

1. Beskriva skogstillståndet samt ge underlag för uppföljning och planering av hur skogen 
nyttjas på regional- och riksnivå. 

2. Ge underlag för uppföljning av miljötillståndet. 

3. Ge underlag för forskning. 

Dessa mål vill Riksskogstaxeringen uppnå genom att fortlöpande: 

• Använda data av rätt kvalitet och användbarhet vid produktion av officiell statistik, 
klimatrapportering, miljömålsuppföljning och långsiktiga konsekvensanalyser, samt vid 
övriga leveranser till externa avnämare, nationellt såväl som internationellt, såväl inom 
offentlig sektor, näringsliv som vetenskapssamhälle 

• Presentera och tillgängliggöra data, statistik och verktyg för statistikuttag 
• Informera om möjligheter att använda data, statistik samt verksamhetens genomförande och 

organisation 
• Bevaka och utvärdera möjligheter att möta nya krav från omvärlden 
• Bedriva kontinuerlig teknikutveckling avseende kvalitetssäkring av den digitaliserade 

dataflödeskedjan, från datainsamling till statistikproduktion  
• Förbättra verksamheten avseende organisation, rollfördelning, bemanning och metodik för 

att kontinuerligt höja kostnadseffektiviteten 
• Medarbetare ska ha kunskap om genus, likabehandling och normkritik, och bidra till att 

främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 
 

Effektmål 

https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/riksskogstaxeringens-kvalitetspolicy.pdf
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Riksskogstaxeringen ska: 

• Årligen samla in, kvalitetssäkra och lagra data från den integrerade fältinventeringen för 
Riksskogstaxeringen och Markinventeringen. 

• Årligen producera och leverera den officiella statistik SLU som statistikansvarig myndighet 
ansvarar för samt underlag för miljömål, Agenda2030 och internationell rapportering (FRA, 
Forest Europe). 

• Årligen publicera minst två nyheter på SLU:s webbplats. 
• Medverka i vetenskapliga artiklar, bokkapitel eller populärvetenskapliga artiklar. 
• Göra datauttag och utföra skattningar på uppdragsbasis för data insamlade från 1923 och framåt. 
• Genomföra nationella och regionala långsiktiga konsekvensanalyser på uppdragsbasis för data 

insamlade från 1983 och framåt. 
• Samverka med andra verksamheter, inom såväl som utanför SLU, för att dessas behov av 

information och data från Riksskogstaxeringen ska säkerställas. 
• Samverka med andra verksamheter, inom såväl som utanför SLU, för att använd metodik och 

teknik ska vara effektiv och uppdaterad. 
• Fortlöpande bedriva kompetensutveckling och utvecklingsprojekt för datainsamling och 

statistikproduktion. 
• Sträva efter högsta möjliga trivsel i personalkåren, på kontoret såväl som i fält. 

Handlingsplan 

Riksskogstaxeringen ska: 

• Utnyttja sin ledningsstruktur (ledningsgruppen (LG-RT), programstyrgrupp (PS-RT), RIS-
samrådet och programrådet) för att på effektivast möjliga sätt utveckla och driva verksamheten. 

• Fortlöpande underhålla och uppdatera Business intelligence-verktyg för att effektivt producera 
officiell statistik. 

• Använda en intern webbplats med gemensamma verktyg för att fortlöpande planera och följa upp 
det löpande arbetet för Riksskogstaxeringens två huvudprocesser, datainsamling och 
statistikproduktion, tillsammans med förvaltningsuppdraget för Markinventeringen. 

• Årligen genomföra kontrolltaxering med redovisning och analys. 
• Tillgängliggöra statistik och dataunderlag via hemsida och interaktiva verktyg 
• Medverka i grund- och forskarutbildningskurser vid SLU såväl som andra universitet. 
• Säkerställa att Riksskogstaxeringens officiella statistik följer riktlinjerna för europeisk statistik. 
• Fortlöpande utvärdera teknik och metoder samt vid behov initiera utvecklingsprojekt och 

kompetenshöjande aktiviteter. 
• Fortlöpande utveckla Skog&Mark-systemet och RTbas-systemet. 
• Regelbundet via omvärldsanalys, användarenkäter eller på andra sätt utvärdera hur våra 

uppdragsgivare uppfattar oss. 
• Samarbeta med institutionens övriga Fomaprogram: Nationell inventering av landskap i Sverige 

(NILS), Terrester habitatuppföljning (THUF), Historiska data från Riksskogstaxeringen 
(HISTTAX), Skogliga hållbarhetsanalyser (SHa), Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS), 
SLU Skogsskadecenter, Klimatrapporteringen, och SLU-skogskarta. 

• Samverka med andra statistikansvariga myndigheter inom ROS. 
• Samverka med Riksskogstaxeringarna i Danmark, Finland, Norge och Island. 
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• Medverka i europeiska nätverk med fokus på riksskogstaxeringar: E-forest, European National 
Forest Inventory (ENFIN), European Cooperation in Science and Technology (Cost), European 
Forest Data Centre (EFDAC), Global Forest Survey (GFS), ICP-Forest. 


