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Närvarande 
Stefan Nyström, Naturvårdsverket (Ordförande) 
Malin Willför, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
Vattendistrikt 
Magnus Bång, Jordbruksverket  
Julien Morel, Naturvårdsverket 
Holger Johnsson, SLU 
Emmelie Johansson, Havs-och vattenmyndigheten 
 
Från SCB 
Viveka Palm, RM/LEDN 
Ylva Andrist Rangel, RM/LE 
Nancy Steinbach, RM/MEM 
Jonas Bergström, SMED/SCB 
 
Frånvarande 
Anna Segerstedt, Finansdepartementet 
Camilla Andersson, KI 
Petronella Troselius, Miljö- och energidepartementet 
 

1-3  Mötets öppnande, dagordning samt förra mötets 
anteckningar. 

Stefan Nyström användarrådets ordförande hälsade alla välkomna 
till rådet.   

Minnesanteckningarna från föregående möte 2017-09-07 antogs utan 
justering.  

 

4 Information från SCB  

Viveka Palm, SCB, informerade om aktuella frågor, SCB:s 
årsredovisning för 2017, arbetsplanen för 2018 och prioriterade 
områden under 2018. SCB har en ny generaldirektör, Joakim Stymne, 
tidigare GD för Statens pensionsverk.   

Omlokaliseringen under 2017, då flertalet funktioner (stab, IT, 
datainsamling och viss del kommunikation) flyttades från Stockholm 
till Örebro, har påverkat SCB. Ca 100 personer påverkades direkt och 
32 har blivit uppsagda pga. arbetsbrist. Dessutom har det 
konstaterats övertalighet i SCB:s intervjuverksamhet där ca 40 
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personer påverkas. En del av denna övertalighet beror på att 
datainsamling för AKU nu görs även av en extern leverantör.   

De viktigaste förändringarna i arbetsplanen för 2018 blir att förbereda 
för användning av månatliga kontrolluppgifter som företag ska 
rapportera till Skatteverket. Dessutom förbereds en ny inriktning för 
framtida Intrastat-produktionen (handelsstatistik) inom EU. SCB har 
även fått utökat ansvar för statistik om folkhögskolor samt 
eftergymnasiala yrkesutbildningar.  

Överlag är budget till SCB i samma nivå som tidigare år.  

Prioriterade områden är bland annat förberedelser inför nya 
dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft i maj 2018 och 
ersätter bl.a. nuvarande personuppgiftslag. SCB har haft löpande 
kontakter för att säkerställa att vi får bra stöd för behandling av 
personuppgifter för statistikändamål och för att kunna tillhandahålla 
mikrodata till forskare. 

Andra prioriterade områden är att minska bortfall i 
urvalsundersökningar och förbättra tillgängligheten för officiell 
statistik och mer öppen data. Även den statistiska uppföljningen av 
Agenda 2030 är ett prioriterat område samt att minska sjukfrånvaron 
bland myndighetens medarbetare.  

 

5  Runda runt bordet 
Vattenmyndigheten, Norra Östersjön 

 Beslut om nytt åtgärdsprogram fattades för ett år sedan och 
en ny cykel kring uppföljningen är på gång. Bland annat har 
en diskussion med SCB startat kring statistisk uppföljning, 
samt ett möte med sektorsföreträdare (bland annat med 
Svenskt vatten, Naturvårdsverket, HaV m fl) ska ske i mars.   

 1:a rapporteringen om hur nya åtgärdsprogrammet har följts 
ska redovisas i en rapport som publiceras i maj.  

 Det pågår samråd om miljögifter just nu fram till sista april.  

 Ett samråd om vattenkraften tar vid därefter och löper under 
sommaren.  

 
Jordbruksverket 

 Översyn av nitratkänsliga områden är i fas (görs vart fjärde 
år). Som underlag används bl.a. SLU:s utlakningsberäkningar 
och därmed indirekt statistik från 
Gödselmedelsundersökningen, Odlingsåtgärder och annan 
lantbruksstatistik. En frågeställning som de måste hantera är 
vilken version av utlakningsberäkningarna som bör 
användas; att invänta de nya data (PLC 7) eller använda det 
som finns just nu (PLC 6).  

 Fördjupad utvärdering (FU): arbete med att ta fram 
underlagsrapport till miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”  
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 Sitter med i HaV:s temagrupper som jobbar med att ta fram 
styrmedel i FU. 

 Fått 1,5 M för miljöförbättrande åtgärder. Bl a utvärderas 
effekterna av strukturkalkning. Fältförsök har genomförts, bl 
a för att utvärdera vilka jordar som det är mest effektivt att 
kalka. Ett nystartat projekt om strukturkalkningens effekter 
på fosforutlakningen ska genomföras av SLU. Mätning av 
utlakning och strukturförändringar i marken efter 
strukturkalkning ingår.  

 Aktivitetsdata över djur och grödor åt klimatrapporteringen 
ska ses över och planering sker för uppdateringar. Detta görs 
vartannat år.  

 Ny jordbrukspolitik. Vilken omfattning blir budgeten för nya 
stöd till jordbruket? Nya CAP ska bli mer resultatinriktad. 
Lantbrukarna får betalt utefter vad man uppnått, snarare än 
vad man planerat att göra. Mer ansvar läggs på de enskilda 
länderna.  
 

Naturvårdsverket 

 En stor ökning av budgeten (25% ökning jämfört med 2017) 
har lett till många nyanställningar. Bland annat har Anna-
Karin Nyström förordnats chef till Naturvårdsverket (fd. 
SCB). En stor del av medlen går till ”Klimatklivet”. 

 Budgetökningen gäller bland annat nya löpande 
projektansökningar för klimat, plast och textilier.  

 Nytt i regleringsbrevet är att nu finns även 
tillståndsverksamhet hos Naturvårdsverket.  

 Fördjupad utvärdering blir en stor leverans och parallellt 
pågår arbete med första underlaget enligt den nya (2014)  
klimatlagen. Varje avgående regering måste lämna in en 
rapport om hur arbetet med minskad klimatpåverkan gått för 
att kunna utvärdera regeringens arbete.  

 NV arbete med klimatlagen ska bli en del av regleringsbrevets 
instruktion från 2019.  

 Arbetet inom SMED är nu i en inventeringsfas med 
granskning. En klimatbilaga till budgetpropositionen finns 
även med i arbetet och den långsiktiga klimatstrategin 
utvecklas.  

 Ett nytt regeringsuppdrag har getts angående 
konsumtionsbaserad klimatstatistik och koppling till 
styrmedel och åtgärder.  

SLU 

 Beräkningar av jordbrukets läckage av fosfor och kväve är 
klara. Belastningsberäkningar för PLC7 och Helcom pågår och 
ska vara klart till december 2018.  
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SMED 

 15 mars rapporteras utsläppen till FN. 

 Planering av klimatrapporteringen, submission 2019 pågår 
just nu inklusive diskussioner om utvecklingsarbete.  

 En något utökad budget finns tillgänglig för arbetet.  
 

Havs- och vattenmyndigheten 

 Ny statistik över fritidsfisket är klar. Fritidsfiskaren är 
vanligtvis en man i övre medelåldern som fångar ca 8 kg 
fisk per år.  

 Utvärdering utav havsmiljöförordningen om Nordsjön 
och Östersjön pågår – hur ser status ut för havsmiljön och 
var finns största påverkan ska utvärderas. Det är tydligt 
att målen om god status i havet t o m 2020 inte nås, men 
vissa positiva trender kan skönjas.  

 Samråd är ute just nu för hur sjöfart, fiske och vindkraft 
kan komma att samverka.  

 Årlig uppföljning av miljömålsarbetet och de tre 
kvalitetsmålen har beslutats och kommer att publiceras av 
Naturvårdsverket den 28 mars.  

 Den fördjupade utvärderingen ska också starta. Det finns 
en temagrupp för hav och vatten där även andra 
myndigheter ingår. Fokus kommer att ligga på 
åtgärdssidan och vilka styrmedel som kan visa vägen 
framåt.  

 
Miljö- och energidepartementet 

 Som ett led i att genomföra Agenda 2030 nationellt pågår 
ett arbete i RK som bl.a. innebär att analysera och på 
lämpligt sätt ta vidare Agenda 2030-delegationens förslag 
till handlingsplan och SBC:s rapport om statistisk 
uppföljning av Agenda 2030. En del i detta är att titta 
närmare på SCB:s förslag till indikatorer och 
indikatoransvariga myndigheter, tillsammans med 
berörda myndigheter. 

 

6 Växtnäringsstatistik  

Ylva Andrist Rangel, SCB, rapporterade om vad som är på gång inom 
växtnäringsstatstiken.  
 
Nationellt 
I slutet av 2017 publicerades odlingsåtgärder 2016. I undersökningen 
användes det nya webbinsamlingssystemet och delvis även 
registerdata från Blockdatabasen. Under 2018 publiceras försäljning 
av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2016/2017 samt Kväve- 
och fosforbalanser för jordbruksmark avseende 2016.  
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En översyn av prioriteringar inom anslaget ”Växtnäring och kalk” 
har genomförts. En slutsats av översynen, bl a efter avstämning med 
Jordbruksverket och HaV, blev att SCB upphör med att ta fram 
statistik över grindbalanser av kväve och fosfor för jordbrukssektorn. 
Detta på grund av oklar användning av statistiken samt osäkra 
dataunderlag, främst gällande foder. Friställda resurser kommer att 
användas till kvalitetshöjande åtgärder inom markbalanserna.  
 
SMED Rapport Nr 3 2017 ”Utvärdering av införande av normgödsling 
samt effekten av uppdaterade näringshalter i stallgödsel”  är publicerad. 
http://www.smed.se/vatten/rapporter/rapportserie-smed/4098 

  
Internationellt:  

Ny ESS överenskommelse för ”Nutrient budgets”, vilket innebär en 
statushöjning av rapporteringen. Fler länder kan komma att 
rapportera och möjligen får fler länder en utökad budget för detta då. 
SCB har sedan länge rapporterat data och ingen förändring förväntas 
ske med avseende på den nya överenskommelsen.  

I år är det SCB och Jordbruksverket som arrangerar Nordiskt möte 
om jordbruksstatistik, september, den 5-6.   

 

7 Miljöräkenskaper – en uppdatering  

Nancy Steinbach, SCB sammanfattade kort 2017 och planen för 2018.  
 
Nationellt:  
Data under 2017 blev publicerat enligt plan inklusive rapportering till 
Eurostat där tre nya moduler numera ingår i lagstiftningen om 
Europeiska miljöräkenskaper: miljösektorn, miljöskyddskostnader 
och energiräkenskaper. 
 
Gruppen saknade tre personer vilket innebär nedprioriteringar, 
mycket inom de anslagsnära uppdragen. Dock fanns det projekt inom 
input-output, miljösektorn och hållbar utveckling (Agenda 2030) som 
genomfördes.  
 
Under 2018 ligger statistiken som är planerad i 
publiceringskalendern: https://www.scb.se/hitta-
statistik/publiceringskalendern/?prodKod=MI1301 
 
Data ska även levereras till Eurostat och OECD samt en stärkt 
kontakt med nationalräkenskaperna är planerad – kring input-
output, kvartalsstatistiken och genom artiklar i NR:s rapportserie 
”Sveriges ekonomi”. Ett speciellt temanummer vikt åt 
miljöräkenskaperna är planerad till juni 2018.  
 

http://www.smed.se/vatten/rapporter/rapportserie-smed/4098
http://www.smed.se/vatten/rapporter/rapportserie-smed/4098
https://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/?prodKod=MI1301
https://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/?prodKod=MI1301
https://www.scb.se/hitta-statistik/publiceringskalendern/?prodKod=MI1301
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Forskningsprojektet om konsumtionens miljöpåverkan, PRINCE ska 
avslutas till sommaren, men arbetet med miljöpåverkan från 
efterfrågan fortsätter via arbete med Naturvårdsverket, Boverket och 
nytt forskningsprojekt åt Mistra (KTH konsortium).  
 
Metodutveckling inom turismräkenskaper tillsammans med 
Tillväxtverket är också pågående. Tillväxtverket ska under hösten 
presentera resultat från studien på UNWTO:s årliga möte.  
 
Internationellt:  

Eurostat ska dra igång arbetet med den nya strategin för Europeiska 
miljöräkenskaper; den som finns tar slut vid 2018. 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6079569/ESSC-
2014-21-EN-24-EuropeanStrategy-env.pdf 
Länder har efterfrågat att den nya strategin ska hantera snabbare 
data, miljöpåverkan från slutlig användning, vatten- och 
skogsräkenskaper.  
OECD börjar närma sig publicering av lufträkenskaper i deras 
databas, en del länder finns redan inkluderade, nu finns en metod att 
skatta länders utsläpp till luft och klimat per bransch. 
(http://stats.oecd.org/). De arbetar även nu med styrmedel – där 
miljöskatter är ett fokusområde. 
 
FN Miljö arbetar med att ta fram en metod för att mäta 
fossilbränslesubventioner inom ramen för Agenda 2030 (mål 12). SCB 
deltar i detta arbete. FN:s statistikdivision har börjat planera för att ta 
fram och publicera energiräkenskaper. Men detta är än så länge i sin 
linda.  
 
FN:s city grupp London gruppen om miljöräkenskaper träffas i 
Dublin i september och arbete pågår nu med att ta fram abstracts och 
en dagordning för mötet. Londongruppen kommer att diskutera 
forskningsagendan för miljöräkenskapernas ramverk, 
ekosystemräkenskapernas revision av en handbok samt tillämpning, 
implementering och policy av dessa områden. Nancy Steinbach, SCB, 
är ordförande i gruppen.   
 

8  Information om SCB:s arbete med Agenda 2030 

Viveka Palm, SCB, informerade användarrådet om SCB:s arbete med 
Agenda 2030 samt hur vägen framåt ser ut.  

SCB levererade till regeringen en första analys över indikatorer som 
finns tillgängliga för uppföljning enligt den globala listan av 
indikatorer. SCB har även lämnat förslag på en nationell 
rapporteringsstruktur för nationella och globala indikatorer. 
Dessutom har SCB lämnat förslag på områden där integrerade 
indikatorer som hanterar mer än ett område kan vara behjälpliga i 
fortsatt analys.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6079569/ESSC-2014-21-EN-24-EuropeanStrategy-env.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6079569/ESSC-2014-21-EN-24-EuropeanStrategy-env.pdf
http://stats.oecd.org/
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SCB har även lämnat förslag på ansvarsfördelning av indikatorer 
inom myndigheter och departement. Det finns dock fortfarande vissa 
indikatorer som inte har en hemvist.  

Utmaningar i arbetet är att fattigdom och situationer för vissa 
grupper inte syns i statistiken. Ett samarbete med civila samhällets 
aktörer kan vara en väg framåt. Det behövs även tas fram ny statistik 
för frågor som inte belysts förr.  

Den regionala aspekten ligger kvar att arbeta vidare med.  
 

9 Summering och kommande möte 

 
Möjliga områden att ta upp vid nästa möte: 

- Fossilbränslesubventioner  
- Kanske en presentation från Finans- eller Miljö- och 

energidepartementet av aktuell aktivitet 
- Bioekonomi  
 

Nästa möte 19 september mellan klockan 13-16. Lunch startar 
klockan 11.30 
 


