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Policy för utlämnande av exakta positioner för Riksskogstaxeringens 
permanenta provytor 

Bakgrund 
Exakta positioner för permanenta provytor i Riksskogstaxeringens (RTs) stickprovsinventering är 

sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Exakta koordinater finns lagrade i 

RTs databaser och nyttjas för internt bruk vid den statistikproduktion som bedrivs av RTs personal. 

Ytorna etablerades 1983-1987 och återinventeras med vissa intervall. Perioden 2018-2022 inventeras 

ytorna för 7:e gången, dvs återinventeras för 6:e gången. Röjande av de exakta positionerna skulle 

kunna leda till att dessa ytor behandlas annorlunda än omgivande mark. Det kan gälla allt från 

avverkningsåtgärder till kompensationsgödsling. Om detta skulle inträffa skulle det i sin tur leda till att 

grundläggande egenskaper för de permanenta ytorna avseende representativitet inte längre uppfylls och 

att de därför inte längre kan användas för att producera officiell statistik.  
 

De exakta positionerna kan vara oerhört värdefulla i andra tillämpningar utanför RTs egna 

statistikproduktion varför tillstånd att lämna ut dessa koordinater i vissa fall bör beviljas.  

Policy 
För att minimera risken att ytornas representativitet påverkas lämnas inte Riksskogstaxeringens  databas 

ut i sin helhet och när uttag av data levereras bör de exakta positionerna endast i vissa speciella fall 

kunna lämnas ut till myndigheter och forskningsprojekt men aldrig till enskilda personer, privata företag 

eller andra organisationer.  

De till RT nära knutna tillämpningarna inom institutionen för skoglig resurshushållning som exv. 

Heureka RegVis, kNN Sverige, Skogliga grunddata och SLUs klimatrapportering bör få löpande 

tillstånd att använda exakta koordinater. Även forskningsprojekt där personal från Riksskogstaxeringen 

direkt medverkar, samt internationellt harmoniseringsarbete som E-Forest och Cost Action-projekt bör 

beviljas tillstånd.  

I övriga fall av myndighetssamverkan och forskningsprojekt inom universitet och högskolor, ska 

förfrågan om tillstånd göras till Riksskogstaxeringens Programstyrgrupp (PS-RT). PS-RT skall då 

skyndsamt behandla ärendet. 

Avsikten med detta dokument är inte att inskränka den legala rätt att ta del av allmänna offentliga 

handlingar som var och en har rätt till. En begäran måste alltid hanteras skyndsamt och svaret kan vara 

beroende av vem som frågar och vid vilken tidpunkt frågan ställs. Vid de fall PS-RT bedömer att 

förfrågan inte kan tillgodoses ska frågeställaren informeras om sin rätt till ett överklagbart avslagsbeslut 

och juristenheten vid SLU kontaktas. 
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