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BILAGA 1. 

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen 

Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, fältbesök och en systematisk 

bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod, SIS 19000:2014 (SIS 2014a och b). Med naturvärde 

avses i denna standard endast betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning innebär att ett 

geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och 

biotop (Figur 1). Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. Naturvärdesbedömning avser den 

biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte bidrar till 

sådan mångfald har lågt naturvärde. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad 

som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. En naturvärdesinventering enligt standarden omfattar 

varken konsekvensbedömning eller bedömning av känslighet mot exploatering. 

I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver 

området, bakgrundsmaterial från berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i 

öppna databaser. Aktuellt område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande naturtyper och 

markanvändning. Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk 

mångfald. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, 

avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, 

lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s. biologisk mångfald. Bedömningsgrunden art 

omfattar naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter) och artrikedom noterad i fält samt 

uppgifter om tidigare fynd som bedöms fortfarande kan finnas kvar. Obetydliga artförekomster som bedöms 

sakna betydelse för naturvärdesbedömningen, kan exempelvis vara små och kvalitetsmässigt dåliga 

artförekomster utan egentlig betydelse för biologisk mångfald eller avse djur som vanligtvis rör sig över stora 

områden och som bedöms vara på en viss plats där de inte regelmässigt uppehåller sig. Noteras bör att i det 

fall ytterligare naturvårdsarter av betydande förekomst skulle observeras vid fördjupad artinventering kan 

bedömningen av naturvärdesobjektets artvärde och ev. naturvärdesklass komma att behöva höjas. 

 

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss 

naturvärdesklass. Figuren är tagen ur SIS standard 199000 (SIS 2014a). 
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Naturvärdesklasser 

Naturtyper som förekommer inom området klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett 

naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde, bedöms enligt en 

fastställd skala i olika naturvärdesklasser (se klassindelning i faktaruta nedan). Områden som ingår i 

inventeringsområdet men inte har avgränsats till naturvärdesklass, uppfyller antingen inte kriteriet för att utgöra 

ett naturvärdesobjekt eller är mindre än minsta karteringsenhet. 

Utöver naturvärdesobjekt kan även landskapsobjekt identifieras. Dessa är geografiska områden där 

landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 

naturvärdesobjektens betydelse. Landskapsobjekt kan innehålla ett eller flera naturvärdesobjekt, men även 

avgränsas utan ingående naturvärdesobjekt. De behöver inte naturvärdesklassas. 

 

Högsta naturvärde – (Naturvärdesklass 1) Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

 

Högt naturvärde – (Naturvärdesklass 2) Störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 

och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 

ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens 

klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 

naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

 

Påtagligt naturvärde – (Naturvärdesklass 3) Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass inte behöver vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 

betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens 

klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

 

Visst naturvärde – (Naturvärdesklass 4) Viss positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass inte behöver vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala 

arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 

motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 

naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel äldre produktionsskog med 

flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 
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Naturvårdsarter 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt naturvärde eller i sig själv är av särskild 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av Artdatabanken som ett verktyg vid 

naturvärdesbedömning och sökning efter naturvårdsarter är möjligt i Artportalen. 

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som finansieras av Artdatabanken och 

Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd publiceras 

först och kvalitetsgranskas i efterhand. Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning, 

dock har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet, t.ex. 

häckningsplatser för rovfåglar och sällsynta orkidéer.  

Rödlistan (Artdatabanken 2020) är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. De arter som 

uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut 

hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller 

Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som 

kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin 

Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan 

placeras i någon kategori. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna 

kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).  

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i 

Artskyddsförordningens bilagor. De växt- och djurarter som är markerade 

med ett N i bilaga 1 till Artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla 

kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till Artskyddsförordningen anges alla 

övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. 

Alla vilda fåglar, samt alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta enligt 

Artskyddsförordningen 4 §. Det innebär bland annat att det är förbjudet att 

avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 

och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet 

gäller alla levnadsstadier hos djuren. Arter som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 eller arter som inte har 

gynnsam bevarandestatus ska ges särskild uppmärksamhet vid tillämpning av förbud mot att störa fåglarna.  

För att kunna få dispens från Artskyddsförordningen får inte en arts bevarandestatus på lång sikt påverkas 

negativt, genom en negativ påverkan på artens naturliga utbredning eller populationsnivå. En arts 

bevarandestatus anses gynnsam när: 

1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en 
livskraftig del av sin livsmiljö,  

2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att 
minska inom en överskådlig framtid, och  

3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens 
populationer ska bibehållas på lång sikt. 

För arter som omfattas av Artskyddsförordningen behöver en särskild dispensansökan göras hos 
Länsstyrelsen. 
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Generellt biotopskydd 

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden (biotoper) som skyddas i miljöbalken (7 kap. 11 §) 

och förordningen om områdesskydd (1998:1252) för att de hyser hotade växt- och djurarter, eller är särskilt 

skyddsvärda av någon annan anledning. Det finns två olika typer av biotopskyddsområden; enskilda områden 

som utpekats till biotopskyddsområden specifikt av en länsstyrelse eller av Skogsstyrelsen (t.ex. ängsmark, 

rasbranter eller naturliga vattendrag), och generellt skyddade småbiotoper enligt vissa kriterier (se nedan för 

exempel på småbiotoper och kriterier). Med undantag från alléer ska dessa småbiotoper vara belägna i 

jordbruksmark för att generellt biotopskydd ska gälla. För mer information om generellt biotopskydd, se 

Naturvårdsverkets handbok inkl. kompletterande dokument (Naturvårdsverket 2012). 

 

• Allé: ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller 

det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del 

utgöras av vuxna träd.” 

• Åkerholme: ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 ha som omges av 

åkermark eller kultiverad betesmark.[…] Skyddet för åkerholmen gäller även om åkermarken ligger i 

träda.  I normalfallet ska det vara möjligt att bruka eller beta jordbruksmarken närmast intill en 

åkerholme. Skyddet för åkerholmar bör dock normalt gälla även i de fall en stenmur, en högst två 

meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg är belägen mellan åkerholmen och den 

intilliggande åkermarken eller kultiverade betesmarken.” 

• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark: ”Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst 

ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta 

såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst 

två meter breda naturliga bäckfåror. […] Småvatten och våtmarker i jordbruksmark omfattas i 

normalfallet av biotopskyddsbestämmelserna även när de är belägna i gränsen mellan jordbruksmark 

och annat markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg). […] Vägdiken som har anlagts med 

syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens funktion och beständighet, utgör en del av 

väganläggningen och omfattas därmed inte av biotopskyddsbestämmelserna.” 

• Stenmur: ”En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i 

naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att angränsa jordbruksdriften 

eller någon annan funktion.”  

• Odlingsröse: ”På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i 

jordbruksdriften.” 

Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas någon verksamhet som kan skada naturmiljön. Dock är det 

möjligt att få dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Dispens söks hos berörd Länsstyrelse. 
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