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1-3  Mötets öppnande, dagordning samt 

förra mötets anteckningar. 
Anne Lidgard hälsade alla välkomna till rådet.   

Susanna Roth 

Avdelningen för regioner och miljö 
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Mötesanteckningarna från föregående möte 2020-05-19 antogs utan 

justering.  

Ordföranden noterade att mötesanteckningarna från föregående möte 

inte finns på hemsidan. De är nu tillgängliga och går att hitta på 

webben: https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-

namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-miljo-och-
miljorakenskaper/  

4 Runda runt bordet  
Vinnova  

• Vinnova är inne i en förändringsprocess organisatoriskt. Ska 

organisera verksamheten i fem tematiska utmaningsområden och 

fem områden inom möjliggörande. Linjeorganisationen påverkas ej. 

Arbete pågår med planering inför nästa år, förändringsarbetet 

kommer inom kort att kommuniceras bredare utåt och en 

strategiprocess har inletts. Denna görs i närkontakt med andra 

statliga och regionala myndigheter, samt med andra relevanta 

aktörer i samhället Syftet är att göra Vinnova mer effektivt och driva 

på omställningsarbetet.  

Jordbruksverket 

• Den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU är försenad. Skulle 

trätt i kraft 2021 men är försenat på EU-nivå. Det kommer bli två 

övergångsår och den nya reformen träder i kraft 2023. 

• Jordbruksverket jobbar med stöden under övergångsperioden. Det 

handlar t.ex. om miljö- växtnäring såsom ersättningsformer som 

bidrar till minskad växtnäringsbelastning på vatten. 

• Deltar i HELCOM arbete i jordbruksgruppen. Där ser man över 

åtgärder för minskad näringsbelastning och åtgärder för återföring 

av näringsämnen. Pågår också ett arbete med revision av BSAP inom 

något år.  

• Jordbruksverket är med i EU-finansierade projektet Rich Waters. Det 

handlar om vattenkvalitet och målen i vattendirektivet. 

Tillsammans med Vattenmyndigheten och LRF tittar 

Jordbruksverket på åtgärder för minskad belastning från jordbruk 

utifrån olika scenarier.  

• Jordbruksverket har rapporterat genomförandet av nitratdirektivet. 

Där används statistik från gödselmedelsundersökningen.  

Naturvårdsverket 

• Naturvårdsverket publicerar territoriella utsläpp 2019 den 15e 

december.  

• Jobbar med indikatorer. Dels kopplat till konsumtionens 

klimatpåverkan. Naturvårdsverket kommer publicera indikatorer för 

https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-miljo-och-miljorakenskaper/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-miljo-och-miljorakenskaper/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-miljo-och-miljorakenskaper/
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detta under hösten. Arbetar också med att ta fram indikatorer för 

det långsiktiga klimatarbetet.  

• Naturvårdsverket har ett löpande regeringsuppdrag att följa EU:s 

klimatambition. Där tittar man bland annat på så kallade 

gränsjusteringsmekanismer, såsom förslaget om klimattullar. Det 

har varit en del uppdrag till miljöräkenskaperna inom detta.  

Havs- och vattenmyndigheten 

• Havs- och vattenmyndigheten har gjort en uppföljning av den 

maritima strategin. Utvärderingen omfattar perioden 2014-2019. 

Uppföljningen tittar på tre perspektiv: Attraktiva kustområden, 

Konkurrenskraftiga näringar och Hav i balans, genom 28 olika 

indikatorer. Kortfattat ser det ganska bra ut i attraktiva 

kustområden där den maritima turismen ökar. För 

konkurrenskraftiga näringar ökar förädlingsvärde och export men 

sysselsättningen är oförändrat. Gällande hav i balans finns både 

positiv och negativ utveckling. Exempelvis ser det dåligt ut vad 

gäller hållbara fiskebestånd, skräp i havet och 

näringsämnestillförsel.  

• Den 1a november startar Havs- och vattenmyndighetens samråd om 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

• Fler kommuner gör kommunal havsplanering. Det finns 

havsplanering på nationell nivå och på kommunal nivå. Havs- och 

vattenmyndigheten är ansvarig för att ta fram havsplaner i Sverige.  

Miljödepartementet 

• Isabella Lövin har aviserat sin avgång som språkrör och minister 

vilket i praktiken innebär att hela den politiska ledningen slutar och 

att det kommer att bli en helt eller delvis ny politisk ledning av 

departementet.  

• Hästarnas påverkan på övergödning har debatterats flitigt, gällande 

utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen 

övergödning. Debatten har en viss koppling till osäkerhet i 

statistiken runt hur många hästar det finns och var.  

Finansdepartementet 

• Finansdepartementet lämnade budgetpropositionen för en månad 

sen.  

• En skatt på engångsartiklar är aviserat.  

• På miljösidan jobbar man med att förstå den gröna given och 

kommissionens meddelande. Bland annat vad gäller 

gränsjusteringsmekanismer.  
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SMED-Luft 

• SMED-Luft arbetar med att fa fram rapporteringar inom luft- och 

klimatglas. Arbetet är nu inne i en granskningsperiod. 

Naturvårdsverket granskar det som SMED-Luft tagit fram.  

• Gödselmedelsunderökningen som görs vart tredje år används  i 

beräkningarna.  

Vattenmyndigheterna 

• Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenarbetet 2021-2027 

ska på samråd som börjar 1a november. Detta kommer ske samtidigt 

som Havs- och vattenmyndighetens samråd.  

• Vattenmyndigheterna deltar i EU projektet Rich Water. 

SCB generell information 

• SCB tillämpar princip om öppna data för att publicera mer regional 

och lokal data. Det är framförallt sociala data som vi har möjlighet 

att publicera på låg geografisk nivå.  

• SCB har en målsättning om att fördubbla antal referenser i media. 

• Arbete pågår för att ta fram harmoniserad arbetsmarknadsstatistik, 

tillsammans med Medlingsinstitutet och Arbetsmiljöverket. 

• Effekter från pandemin: Medarbetarna på SCB jobbar mer än förut, 

vi är mindre sjuka på grund av hemarbete. En utveckling i 

statistikvärlden i stort och på SCB är att man tar fram mer 

experimentell data och snabbare data för att kunna analysera 

effekterna av pandemin.  

5  SCB – Växtnäringsstatistiken 
Ylva Andrist Rangel presenterade senaste nytt och vad som är på gång 

inom växtnäringsstatistiken. Statistiken över Försäljning av 

mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2018/19 publicerades 25 april. 

Fr om med i år tar SCB över datainsamlingen för försäljningsstatistiken 

(som tidigare skötts av Jordbruksverket). Statistiken över Gödselmedel  i 

jordbruket 2018/2019 publicerades 17 juni. Planerad publicering för 

Odlingsåtgärder i jordbruket är 25 november.  

SCB bidrar, i rollen som s.k. indatamyndighet, till arbetet med den 

pågående revideringen av klimatrapporteringsförordningen 

(Naturvårdverket ansvarig). SCB har lämnat synpunkter och gjort en  

konsekvensbedömning av det nya förslaget. 

Inom ramen för SMED-Vatten pågår förberedelser inför PLC8 (Pollution 

Load Compilation enligt Helcom). För jordbruksstatistiken som 

kommer användas bli referensåret 2019. 

EU-samarbete: Till Eurostat har SCB rapporterat växtnäringsbalanser 

för 1985-2018 och försäljning av mineralgödsel för 2019. Förlag till den 
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nya ramförordningen SAIO (Statistics on Agricultural Input and 

Output) har presenterats för ESSC (European Statistical System 

Committee). 

6  SCB – Miljöräkenskaper 
Susanna Roth presenterade senaste nytt och vad som är på gång inom 

miljöräkenskaperna.  

Miljöräkenskaperna har publicerat statistik om utsläpp till luft första 

kvartalet 2020, miljöskatter, miljösubventioner, kemikalieindikatorer, 

miljösektorn och miljöskyddskostnader i industrin. Kvar att publicera 

under 2020 är utsläpp till luft andra kvartalet 2020, regionala 

lufträkenskaper, miljöpåverkan från konsumtion och materialflöden att 

publiceras. Ett antal Eurostatrapporteringar återstår också gällande 

miljöskyddskostnader, miljösektorn och materialflöden.  

Internationellt: Londongruppen som är en internationell expertgrupp 

organiserad under FN har haft digitalt möte. FN har ett pågående arbete 

med att ta fram en handbok för ekosystemräkenskaper. Det pågår också 

diskussioner inom EU att förändra lagstiftningen för miljöräkenskaper 

och bland annat utöka antal moduler som ingår i miljöräkenskaperna 

med miljösubventioner, skog, vatten och ekosystem.  

7  Hur kan vi följa upp 

fossilbränslesubventioner till Agenda 2030? Ny 

metodrapport presenteras. 
Viveka Palm gav användarrådet en presentation av en ny metodrapport 

om fossilbränslesubventioner och hur dessa kan följas upp inom 

Agenda 2030 (se länk nedan i bilaga). Rapporten har publicerats i 

miljöräkenskapernas rapportserie. Arbetet har genomförts på uppdrag 

av Naturvårdsverket.  

8  Kvalitetsbehov i statistiken 
Ylva Andrist Rangel gav användarrådet en presentation om 

kvalitetsbegreppet för officiell statistik och de olika 

kvalitetskomponenterna.  

Susanna Roth presenterade miljöräkenskapernas utsläpp till luft per 

kvartal och arbetet med kvartalsstatistiken inom utvärderingssystemet 

Aspire.  

Användarrådet ombads skicka in sina reflektioner kring 

kvalitetsbegreppet i en Excel-matris.  

9 Summering och kommande möte 
Ordförande tackade samtliga deltagare för deras bidrag och ser fram 

emot kommande möten.  
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Möjliga områden att ta upp vid nästa möte: 

• Ekosystemräkenskaper och markanvändning 

• EU-projektet Rich Waters. 
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Bilaga - Länkar till 
användarrådet, oktober 
2020 

Produktsidor 

Växtnäringsstatistik 

https://www.scb.se/mi1001  

https://www.scb.se/mi1002  

https://www.scb.se/mi1004  

Miljöräkenskaper  

https://www.scb.se/mi1301  

Miljöskyddskostnader  

https://www.scb.se/mi1302  

 

Publicerad statistik 

Gödselmedel i jordbruket 2018/19 

https://www.scb.se/contentassets/e6fdbf100cab433798eeae49cc857632/

mi1001_2018b19_sm_mi30sm2002.pdf 

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2018/19 

https://www.scb.se/contentassets/2ef86d05cbfa4ae59fafece054bd53c9/

mi1002_2018b19_sm_mi30sm2001.pdf 

Miljöräkenskaper/Miljöskyddskostnader  

Se produktsidor via länk ovan.  

 

  

https://www.scb.se/mi1001
https://www.scb.se/mi1002
https://www.scb.se/mi1002
https://www.scb.se/mi1004
https://www.scb.se/mi1004
https://www.scb.se/mi1301
https://www.scb.se/mi1302
https://www.scb.se/contentassets/e6fdbf100cab433798eeae49cc857632/mi1001_2018b19_sm_mi30sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/e6fdbf100cab433798eeae49cc857632/mi1001_2018b19_sm_mi30sm2002.pdf
https://www.scb.se/contentassets/2ef86d05cbfa4ae59fafece054bd53c9/mi1002_2018b19_sm_mi30sm2001.pdf
https://www.scb.se/contentassets/2ef86d05cbfa4ae59fafece054bd53c9/mi1002_2018b19_sm_mi30sm2001.pdf
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Kvalitetsdeklarationer 

Gödselmedel i jordbruket 2018/19 

https://www.scb.se/contentassets/522f034797674a488e3b0d9d64bd971

5/mi1001_kd_2019_ya_200617.pdf 

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2018/19 

https://www.scb.se/contentassets/6a503f80090540ac894832bf9b48da70

/mi1002_kd_2019_gw_200428.pdf 

Utsläpp till luft per kvartal: 

https://www.scb.se/contentassets/f0d9c7eda5be4b8a96c5827e4bebf513

/mi1301_kd_2020_nb_200901.pdf  

 

Kvalitetsbegrepp i statistiken  

• EU:s statistikförordning - Riktlinjer för europeisk statistik 

• SCB:s föreskrifter om kvalitet för officiell statistik  

• Riktlinjer och handböcker för den officiella statistiken 

• Exempel: Kvalitetshandboken, Utvärderingshandboken  

 

Rapport om fossilbränslesubventioner 

https://www.scb.se/contentassets/f6eddbfd7acf43e7a486056912d50b5e

/mi1301_2018a01_br_mi71br2001.pdf  

 

 

 

https://www.scb.se/contentassets/522f034797674a488e3b0d9d64bd9715/mi1001_kd_2019_ya_200617.pdf
https://www.scb.se/contentassets/522f034797674a488e3b0d9d64bd9715/mi1001_kd_2019_ya_200617.pdf
https://www.scb.se/contentassets/6a503f80090540ac894832bf9b48da70/mi1002_kd_2019_gw_200428.pdf
https://www.scb.se/contentassets/6a503f80090540ac894832bf9b48da70/mi1002_kd_2019_gw_200428.pdf
https://www.scb.se/contentassets/f0d9c7eda5be4b8a96c5827e4bebf513/mi1301_kd_2020_nb_200901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/f0d9c7eda5be4b8a96c5827e4bebf513/mi1301_kd_2020_nb_200901.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332243/KS-02-18-142-SV-N.pdf/c750cf6b-0569-4690-a1f1-a817bcca52eb
https://www.scb.se/contentassets/86ba05f4f40e434cb0bf9a1bea986a1c/scb-fs-2016-17.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/kvalitet-for-den-officiella-statistiken---en-handbok/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/ovrigt/ovrigt/ovriga-publikationer-ej-statistik/pong/publikationer/utvardering-av-den-officiella-statistikens-kvalitet--en-handbok2/
https://www.scb.se/contentassets/f6eddbfd7acf43e7a486056912d50b5e/mi1301_2018a01_br_mi71br2001.pdf
https://www.scb.se/contentassets/f6eddbfd7acf43e7a486056912d50b5e/mi1301_2018a01_br_mi71br2001.pdf

