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Bilaga 3 – Naturvärdesinventering enligt SIS Standard 
Nedan sammanfattas hur Sweco tillämpar naturvärdesinventering (NVI) som följer 

den rådande standarden (SS 199000:2014). 

 
Varför behövs standardiserade naturvärdesinventeringar? 

Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och 

av ekosystem. Det finns en bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om 

att det är viktigt att bevara och utveckla den biologiska mångfalden, vilket också 

återspeglas i lagstiftningen. 

 

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och 

värdera geografiska områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. 

Dessa områden benämns naturvärdesobjekt (NVO). Men att identifiera 

naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det finns 

många olika naturtyper, biotoper (typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 

Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet 

för alla parter och bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de 

viktigaste stegen i processen från planering till färdig rapport. 

 

1. Avgränsa inventeringsområdet 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive 

omgivande landskap. Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald 

noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet fungerar som referens och 

sammanhang. 

 

2. Utforma uppdraget utifrån behov 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För 

det första att antingen enbart göra en förstudie eller också även en fältinventering. 

Om man väljer enbart förstudie innebär det att naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas 

utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De identifierade 

områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker med att ange att de 

har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på förstudienivå är alltid 

preliminär. 

 

När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 

och 3. Då ska man dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. 

Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna 

identifiera, d v s hur noggrant man avser att arbeta i fält. Vilka de tre 

detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan. 
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Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna 
identifieras i fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 100 meter långt och 2 
meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 50 meter långt och en 
halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett 
linjeformat objekt som är minst 10 meter långt och en 
halv meter brett. 

 
Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) har vissa 

rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

 

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska 

inarbetas så att de utgör en integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika tilläggen är 

och vad de innebär framgår av Tabell 2 nedan. 

 

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 
4 

Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” 
identifieras och avgränsas, på kartor markeras de 
med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt 
biotopskydd enligt 7 kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om 
områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar 
biologisk mångfald, t.ex. gamla träd, 
vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas 
på karta eller med koordinater och med en 
noggrannhet på minst 10-25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt 
inom hela eller delar av inventeringsområdet, 
resultatet inarbetas i klassningen av NVO. 

Kartering av 
Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, 
avgränsas och bedöms med stöd av 
Naturvårdsverkets manualer. 

 
Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

 

Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra 

utredningar och bedömningar än vad som ingår i standarden för 

naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa dessa uppdrag skilt från 

själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad som görs enligt 

standard respektive med andra metoder. 
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3. Kartlägga tidigare kända naturvärden och områdesskydd 

Genom konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden 

som redan är kända inom inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. 

Resultatet redovisas lämpligen på en översiktskarta och i en sammanfattande text. 

 

4. Preliminärt avgränsa naturvärdesobjekt genom flygbildstolkning 

Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska 

undersökas närmare i fält. Fler naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva 

fältarbetet. Standarden indelar naturen i olika naturtyper och naturvärdesobjekten 

ska avgränsas så att de domineras av en och samma naturtyp. Ett NVO kan 

innehålla flera olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att området kan tilldelas 

samma naturvärdesklass. 

 

När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den 

biologiska mångfalden finns även möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade 

landskapsobjekt. 

 

5. Fältinventering för att bedöma avgränsningar, biotoper och arter 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika 

delar av landet. Det ska framgå av rapporten när en fältinventering genomfördes och 

vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med fältinventeringen är bl.a. att 

verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera eventuella nya NVO, beskriva 

objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde 

för varje NVO.  

 

Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och 

hot. Standarden definierar ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några 

exempel är Naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), Strukturer (bl.a. 

åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som 

är mindre vanliga i ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade 

biotoper är biotoper med minskande utbredningsområde, areal eller funktion för den 

biologiska mångfalden. Varje NVO ska utifrån en samlad bedömning tilldelas ett 

biotopvärde på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 

 

Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 

Två aspekter ska beaktas: naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett 

samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller att naturvårdsarten i sig 

själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i 

olika grupper. Typiska arter indikerar att den aktuella biotopen är i ett gynnsamt 

tillstånd, inom jord- och skogsbruket används begreppet Signalarter synonymt. 

Hotade arter är arter som klassas som antingen Akut hotade, Starkt hotade, eller 

Sårbara. Rödlistade arter är ett lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin 

Nära hotade arter. Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt 

Artskyddsförordningen och arter som är listade i EU:s Art- och habitatdirektiv 

respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan naturvårdsarter även vara Ansvarsarter, 
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vilket betyder att en betydande del av den totala populationen finns inom ett 

begränsat område. 

 

En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket 

förutsätter att man vet vilka arter man ska leta efter i de olika naturtyperna och 

biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO bestäms utifrån hur många olika naturvårdsarter 

som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna verkar vara. Även 

tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och tas med om de 

bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet ligger även en allmän bedömning av om 

artrikedomen är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i det 

omgivande landskapet eller i andra områden av samma biotop. 

 

6. Tilldela varje naturvärdesobjekt en naturvärdesklass 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs 

naturvärdesklassen med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i 

bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som preliminär. 

 
Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs genom att kombinera två 

olika bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) 

till Lågt naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 

 

I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta 

naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg 

på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – 

Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för framgår av Tabell 3 

nedan. 

De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt eller 

landskapsobjekt kallas övriga områden. 
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 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta naturvärde 
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. 

2 – Högt naturvärde 
Stor 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, 
rikkärrinventeringens klass 1–3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 
2000-naturtyper. Detta under förutsättning att de 
inte uppfyller Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt naturvärde 
Påtaglig betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med 
denna naturvärdesklass behöver inte 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. 

4 – Visst naturvärde 
Viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Denna naturvårdsklass ingår 
inte i grundutförandet enligt 
standarden utan kan väljas 
som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med 
denna naturvärdesklass behöver inte vara av 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 
på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara 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. 
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Naturvärdesklass fyra 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, 
t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat 
trädbestånd men där andra värdestrukturer och 
värdeelement saknas. 

 
Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för 

naturvärdesinventeringar. 

 

7. Redovisa resultatet av inventeringen 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport 

och det finns en lång lista med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. 

Geografisk information ska även redovisas i GIS och observationer av 

naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 

artrapportering. 

 


