
 

Bilaga 3 

Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt SIS standard 
ftSS199000 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning”.  Som stöd till standarden finns en rapport som 
bl.a. innehåller en naturttypsindelning, referenslitteraturlista, vägledning över vilken typ av 
NVI som är lämplig för olika ändamål. För varje naturtyp finns stöd vid 
naturvärdesbedömning; kort text om vad som skapar naturvärden i den aktuella naturtypen. 

 Standarden finns att köpa via www.sis.se alt.   eller så kan man ringa till SIS Förlag, telefon 
08-555 523 10. 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 
för biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden och 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. 

Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och art. 

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot 
och bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). 

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta 
biotoper avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den 
inventerade biotopen utgör en Natura 2000 naturtyp så ger det vägledning om att den är 
nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har utrett vilka Natura 2000 
naturtyper som är hotade i olika biogeografiska regioner i Sverige, vilket är ett underlag för 
att bedöma om en biotop är hotad. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av 
sällsynthet och hot kan användas. 

En helhetsbedömning av biotopvärde ska göras utifrån utfallet vid bedömning av de två 
aspekterna. 

 
Bedömningsgrund art 
Naturvårdsarter och artrikedom är två aspekter som ingår i bedömningsgrund art. 
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000), signalarter. 
I denna standard hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet 
naturvårdsart. Naturvårdsarter ska bedömas utifrån antalet olika naturvårdsarter, men 
också arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom ska 
bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är framförallt viktig bedömningsgrund i 
naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig. Aspekterna naturvårdsart eller 
artrikedom bedöms på en fyrgradig skala för artvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). 
Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter. Bedömning av att 
ekologiska förutsättningar finns hör till bedömningsgrund biotop, inte till art. 



Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrund art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till 
inventeraren om vilken klass som ska sättas. 

Följande naturvärdesklasser finns (källa: Citat från SIS standard ftSS 199000) 

 högsta naturvärde naturvärdesklass 1 !störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

 högt naturvärde naturvärdesklass 2 !stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

 påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 !påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald 

 visst naturvärde naturvärdesklass 4 !viss positiv betydelse för biologisk mångfald !Om 
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklas ska det anges att 
bedömningen är preliminär. ! 

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. 

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt. 
Dessa märks inte ut på kartan. Område som ingår i inventeringsområdet och inte avgränsats till 
naturvärdesklass, utgör antingen lågt naturvärde eller så kan området utgöra naturvärde men vara 
mindre än minsta karteringsenhet. Denna yta kallas övrigt område.När landskapets betydelse 
för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse kan även ett större så kallat landskapsobjekt avgränsas. 

Bevarandevärde och skyddsstatus 

I miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. Även naturvärdesobjekt med lägre 
naturvärdesklass och landskapsobjekt kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. 
Naturvärdesbedömningen är således ett stöd för bedömning enligt miljöbalken 3 kap 3 §.  

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk 
mångfald, bl.a. genom konventionen om biologisk mångfald vilken varit en avgörande 
utgångspunkt för denna standard. 

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till 
att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen 
antagna miljömålen. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden med 
positiv betydelse för biologisk mångfald finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.  

(Källa: Citat från SIS standard ftSS199000) 

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och detaljeringsgrader. Det finns fältnivå 
och förstudie nivå (fältinventering ingår ej) som kan utföras på olika detaljeringsgrad. 
Naturvärdesobjekt identifieras utifrån studier av kartor och flygbilder samt tillgängligt 
kunskapsunderlag. Vid NVI på förstudienivå är det tillåtet att inte klassa till 
naturvärdesklass utan det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning 
på förstudienivå har alltid statusen preliminär. 



 
Detaljeringsg
rad 

Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras 

Fält översikt. En yta av 1 ha eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd på 100 
m eller mer och en bredd på 2 m eller mer. 

Fält standard En yta av 0,1 ha eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd på 50 
m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer. 

Fält detalj En yta av 10 m2 eller mer. Alternativt linjeformat objekt med en längd på 10 
m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer. 

 

 Vid NVI på ordinarie fältnivå identifieras naturvärdesklass 1, 2 och 3  identifieras. 
Naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Dessutom finns flera defnierade tillägg i standarden, 
exempelvis fördjupad artinventering, inmätning av värdeelement, kartläggning av generellt 
biotopskydd. 

Genomförande 
I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras vad avser förarbete, utförande samt vad 
en rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska 
avgränsas (vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden. I standarden 
finns även definitioner och beskrivning av naturtypsindelning. 

Registrering av fynd av naturvårdsarter 
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer. 

 


