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Sammanfattning 
Järfälla	  kommun	  arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  en	  detaljplan	  för	  ett	  område	  i	  anslutning	  till	  
Byleden	  (figur	  1).	  Som	  en	  del	  av	  detaljplanearbetet	  har	  en	  naturvärdesinventering	  utförts	  
av	  Calluna	  AB	  i	  naturmarken	  som	  finns	  i	  området.	  Naturvärdesinventeringen	  utfördes	  av	  
Mova	  Hebert	  och	  Hanna	  Nilsson,	  ekologer	  på	  Calluna	  AB,	  den	  11	  februari	  2016.	  Enligt	  
standarden	  ska	  fältinventering	  utföras	  under	  perioden	  1	  april	  till	  30	  november.	  
Bedömningen	  är	  dock	  att	  bedömning	  av	  naturvärde	  är	  säkra,	  i	  och	  med	  kompletteringar	  
som	  skett	  under	  vegetationssäsong	  (inventering	  av	  groddjur	  och	  inmätning	  av	  fuktig	  
lövskog	  med	  småvatten).	  	  
	  
Groddjursinventering	  skedde	  under	  våren	  2016.	  Ett	  kompletterande	  fältbesök	  och	  
bedömning	  för	  att	  precisera	  miljön	  i	  ett	  av	  naturvärdesobjekten	  skedde	  i	  augusti	  2016.	   
	  
Inventeringsområdet	  sträcker	  sig	  längs	  med	  Byleden	  på	  båda	  sidor	  om	  vägen.	  Den	  ligger	  
mestadels	  lågt	  i	  landskapet	  och	  här	  finns	  naturvärden	  knutna	  till	  triviallöv,	  ädellöv,	  
småvatten	  samt	  öppen	  mark.	  Totalt	  registrerades	  12	  naturvärdesobjekt	  i	  
inventeringsområdet.	  Ett	  av	  dessa	  bedömdes	  ha	  högt	  naturvärde,	  tre	  bedömdes	  ha	  påtagligt	  
naturvärde	  och	  åtta	  bedömdes	  ha	  visst	  naturvärde.	  Resterande	  område	  med	  anlagda	  
gräsmattor	  bedömdes	  ha	  lågt	  naturvärde.	  	  	  
	  
Naturvärdesobjekt	  med	  påtagligt	  eller	  högt	  naturvärde	  identifierades	  inom	  
inventeringsområdet	  i	  skilda	  biotoper:	  ädellövskog,	  triviallövskog,	  hällmarkstallskog	  samt	  
öppen	  gräsmark	  med	  inslag	  av	  buskar.	  Rekommendationen	  är	  att	  undvika	  exploatering	  av	  
de	  naturområden	  som	  bedömdes	  ha	  högt	  och	  påtagligt	  naturvärde	  d.v.s.	  naturvärdesobjekt	  
3,	  4,	  5	  och	  6.	  	  	   
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Uppdraget 
Järfälla	  kommun	  arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  en	  detaljplan	  för	  ett	  område	  i	  anslutning	  till	  
Byleden	  (figur	  1).	  Som	  en	  del	  av	  detaljplanearbetet	  har	  en	  naturvärdesinventering	  utförts	  
av	  Calluna	  AB. 

 
Figur 1. Inventeingsområdet Byleden

Copyright:© 2013 Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom; Source: Esri,
DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid,
IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
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Inventeringsmetod	  
Inventeringen	  har	  utförts	  enligt	  SIS	  standard	  ftSS	  199000:2014	  ”Naturvärdesinventering	  
avseende	  biologisk	  mångfald	  (NVI)	  –	  genomförande,	  naturvärdesbedömning	  och	  
redovisning”.	  Det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  en	  NVI	  är	  att	  beskriva	  och	  värdera	  natur–
områden	  av	  betydelse	  för	  biologisk	  mångfald	  i	  ett	  avgränsat	  område.	  NVI	  resulterar	  i	  
avgränsning	  av	  områden,	  naturvärdesklassning,	  objektbeskrivningar	  samt	  en	  övergripande	  
rapport.	  I	  NVI:n	  ingår	  inte	  bedömning	  av	  värden	  för	  friluftsliv,	  kulturmiljö,	  geologi,	  
landskapsbild	  eller	  ekosystemtjänster.	  En	  NVI	  är	  inte	  en	  konsekvensbedömning	  eller	  en	  
bedömning	  av	  biotopers	  känslighet	  i	  förhållande	  till	  en	  exploateringsplan.	  
Naturvärdesinventeringen	  är	  däremot	  ett	  användbart	  underlag	  för	  konsekvensbedömning	  
och	  känslighetsbedömning	  och	  ger	  även	  en	  grund	  för	  inventering	  av	  andra	  aspekter,	  t.ex.	  
friluftsliv,	  ekosystemtjänster	  eller	  landskapsbild.	  	  

Naturvärdesinventeringen	  
Naturvärdesinventeringen	  utfördes	  av	  Mova	  Hebert	  och	  Hanna	  Nilsson,	  ekologer	  på	  Calluna	  
AB,	  den	  11	  februari	  2016.	  Enligt	  standarden	  ska	  fältinventering	  utföras	  under	  perioden	  1	  
april	  till	  30	  november.	  Många	  av	  naturvärdesbedömningarna	  som	  gjorts	  under	  
fältinventeringen	  är	  därför	  preliminära	  då	  naturvärdesinventeringen	  utförts	  utanför	  
växtsäsongen	  och	  framförallt	  möjligheten	  att	  observera	  naturvårdsarter	  är	  begränsad.	  
Bedömningen	  är	  dock	  att	  bedömning	  av	  naturvärde	  är	  säkra,	  i	  och	  med	  de	  kompletteringar	  
som	  skett	  under	  vegetationssäsong	  (inventering	  av	  groddjur	  och	  bedömning	  av	  förekomst	  
av	  sumpskog).	  Naturvärdesinventeringen	  genomfördes	  på	  fältnivå	  med	  detaljeringsgrad	  
medel,	  vilket	  innebär	  att	  alla	  objekt	  större	  än	  0,1	  ha	  har	  registrerats	  och	  
naturvärdesbedömts.	  Tillägget	  naturvärdesklass	  4	  (visst	  naturvärde)	  d.v.s.	  att	  bedöma	  
områden	  med	  visst	  naturvärde	  ingick	  även	  i	  uppdraget.	  	  
	  
Två	  kompletteringar	  har	  skett.	  En	  fördjupad	  artinventering	  (groddjur),	  samt	  inmätning	  och	  
bedömning	  av	  eventuell	  förekomst	  av	  sumpskog	  inom	  naturvärdesobjekt	  4.	  
Groddjursinventeringen	  skedde	  i	  början	  av	  juni	  av	  groddjursspecialist	  Vide	  Ohlin	  (metod	  se	  
nedan).	  Bedömning	  av	  förekomst	  av	  sumpskog	  gjordes	  av	  Mova	  Hebert	  som	  också	  utförde	  
fältbesöket	  här	  tidigare.	  Vi	  bedömningen	  eftersöktes	  arter	  i	  botten	  och	  fältskikt	  som	  
förekommer	  i	  sumpskog	  och	  som	  antingen	  är	  typiska	  arter	  eller	  som	  förekommer	  i	  
biotopen	  enligt	  Nordiska	  ministerrådet. 

Groddjursinventeringen	  
Undersökningsområdet	  har	  besökts	  vid	  tre	  tillfällen.	  Besöken	  är	  förlagda	  till	  dagtid,	  kväll	  
och	  natt.	  Eftersök	  av	  grod-‐	  och	  kräldjur	  har	  gjorts	  i	  lämpliga	  habitat	  och	  mikrohabitat,	  
särskilt	  i	  anslutning	  till	  fuktiga	  och	  akvatiska	  habitat.	  Förutom	  visuell	  undersökning	  har	  
terrestra	  gömställen	  undersökts	  genom	  att	  vända	  på	  lösa	  föremål	  så	  som	  stenar,	  stockar	  
och	  antropogent	  ”skräp”	  som	  tegelpannor	  och	  dylikt.	  På	  natten	  har	  en	  stark	  pannlampa	  
använts	  som	  hjälpmedel.	  
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Underlag 
Järfälla	  kommuns	  strukturplan	  för	  Byleden.	  

Naturvårdsarter	  från	  nationella	  databaser	  
Calluna	  har	  tagit	  del	  av	  observationer	  av	  naturvårdsarter	  inrapporterade	  till	  Artportalen	  
från	  inventeringsområdet	  mellan	  år	  2000	  och	  2016.	  Utdrag	  av	  skyddsklassade	  arter	  har	  
begärts	  från	  ArtDatabanken. 
	    



Calluna	  AB	  
Natuvärdesinventering	  vid	  Byleden	  

7	  

	  

	   7	  

 
Figur 2. Inventeringsområde groddjur Byleden	  	    
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Resultat  
Väster	  om	  Byleden 
Naturen	  på	  den	  västra	  sidan	  består	  av	  ett	  område	  med	  unga	  lövträd	  mest	  lönn,	  sälg	  och	  
viden.	  Skilt	  från	  detta	  av	  Fornvägen	  finns	  ett	  fuktområde	  där	  marken	  delvis	  är	  öppen	  och	  
delvis	  täckt	  av	  videbuskar	  (naturvärdesobjekt	  3).	  Här	  bedömdes	  vid	  det	  första	  fältbesöket	  
att	  groddjurslek	  troligen	  förekommer,	  då	  groddjur	  observerats	  i	  närheten	  (uppgift	  från	  
boende	  område	  intill).	  Naturvärdet	  är	  satt	  till	  påtagligt.	  Området	  besöktes	  vid	  groddjurs-‐
inventeringen.	  	  
	  
Intill	  den	  öppna	  fuktiga	  marken	  finns	  en	  triviallövskog	  med	  asp	  och	  inslag	  av	  fuktig	  lövskog	  
med	  glasbjörk,	  sälg	  och	  föryngring	  av	  ask.	  I	  området	  finns	  mycket	  god	  förekomst	  av	  död	  
ved.	  Biotopen	  är	  viktig	  för	  fågellivet	  och	  troligen finns	  ovanliga	  insekter	  här.	  Området	  har	  
bedömts	  ha	  påtagligt	  naturvärde.	  Naturvärdesobjekt	  3	  och	  4	  bedömdes	  vid	  
naturvärdesinventeringen	  utgöra	  ett	  landskapsobjekt	  för	  groddjur	  då	  både	  lek-‐	  och	  
övervintringshabitat	  bedömdes	  finnas.	  Med	  resultat	  från	  groddjursinventeringen	  bedöms	  
dock	  landskapsobjektet	  ej	  att	  fungera	  så	  väl	  då	  groddjurslek	  inte	  förekom	  vid	  inventeringen	  
och	  inga	  groddjur	  påträffats	  vid	  besök	  under	  sommarhalvåret	  då	  man	  normalt	  skulle	  
påträffat	  yngel	  eller	  smågrodor. Triviallövskogen	  övergår	  i	  skog	  på	  hällmark	  som	  
domineras	  av	  tall	  och	  som	  hänger	  ihop	  med	  en	  hällmarkstallskog	  som	  fortsätter	  utanför	  
inventeringsområdet.	  Marken	  här	  är	  delvis	  örtrik	  och	  med	  ett	  rikt	  buskskikt.	  Naturvärdet	  är	  
påtagligt	  naturvärde. 

Öster	  om	  Byleden 
Naturen	  på	  den	  östra	  sidan	  av	  Byleden	  består	  söder	  om	  Skälbyvägen	  av	  en	  trädbevuxen	  
gräsmark	  med	  inslag	  av	  grova	  björkar	  och	  örtrikt	  fältskikt.	  Norr	  om	  Skälbyvägen	  finns	  
sedan	  en	  gammal	  gårdsmiljö	  som	  nu	  har	  vuxit	  igen	  och	  blivit	  ett	  skogsområde	  dominerat	  av	  
ädellövträd	  och	  täta	  buskar.	  Området	  karaktäriseras	  av	  stor	  förekomst	  av	  gamla	  och	  grova	  
ekar	  och	  lindar.	  Lönn	  förekommer	  rikligt,	  men	  är	  något	  yngre.	  Ett	  visst	  inslag	  av	  andra	  
trädslag	  såsom	  björk,	  sälg,	  asp,	  apel,	  fågelbär,	  tall	  och	  gran	  finns	  också.	  Buskskiktet	  är,	  i	  den	  
yttre	  kanten/brynet	  mot	  den	  öppna	  gräsmattan,	  tätt	  och	  består	  av	  trädgårdsbuskar	  som	  
syren	  och	  spirea	  m.fl.	  och	  med	  inslag	  av	  äppelträd.	  Marken	  är	  gräs-‐	  och	  örtrik	  med	  inslag	  av	  
små	  berghällar	  och	  block.	  Området	  har	  en	  stor	  mångfald	  av	  arter	  och	  är	  betydelsefullt	  för	  
bl.a.	  fåglar	  och	  insekter	  som	  är	  beroende	  av	  ädellövträd	  och	  blommande	  buskar.	  Området	  
bedömdes	  ha	  högt	  naturvärde.	  Längre	  norrut	  finns	  rester	  av	  gammal	  åkermark	  som	  inte	  
längre	  brukas	  och	  delvis	  börjar	  växa	  igen.	  Området	  karaktäriseras	  av	  öppen	  näringsrik	  
gräsmark	  med	  inslag	  av	  högvuxna	  örter	  såsom	  tistlar,	  kardborre,	  gråbo,	  skräppa	  och	  
brännässlor.	  Busk-‐	  och	  trädsnår	  finns	  i	  varierande	  omfattning	  och	  storlek	  och	  består	  främst	  
av	  videbuskar	  och	  nyponbuskar	  samt	  lövträd	  av	  sälg,	  björk,	  asp	  och	  äppelträd.	  Denna	  miljö,	  
med	  öppen	  mark	  med	  inslag	  av	  dungar	  med	  lövträd	  och	  buskar,	  är	  intressant	  för	  vissa	  
fåglar	  och	  insekter	  och	  har	  bedömts	  ha	  visst	  naturvärde.	  Längst	  i	  norr	  rinner	  ett	  ca	  2-‐4	  
meter	  brett	  vattendrag/rätat	  dike	  med	  branta	  kanter,	  grumligt	  vatten	  och	  rik	  förekomst	  av	  
vass.	  Vattendraget	  bedömdes	  ha	  visst	  naturvärde.	  Precis	  norr	  om	  vattendraget	  finns	  en	  allé	  
med	  poppel	  som	  bedömdes	  ha	  visst	  naturvärde. 
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Figur 3: Avgränsade naturvärdesobjekt vid Byleden. 
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Naturvärdesobjekt	  
Totalt	  registrerades	  12	  naturvärdesobjekt	  i	  inventeringsområdet.	  Inget	  område	  bedömdes	  
vara	  våtmark	  eller	  sumpskog	  enligt	  Naturvårdsverkets	  definition.	  Två	  av	  objekten	  
bedömdes	  ha	  högt	  naturvärde,	  två	  bedömdes	  ha	  påtagligt	  naturvärde	  och	  åtta	  bedömdes	  ha	  
visst	  naturvärde.	  Resterande	  område	  med	  anlagda	  gräsmattor	  bedömdes	  ha	  lågt	  
naturvärde.	  En	  noggrann	  beskrivning	  av	  naturvärdesobjekten	  och	  motivering	  av	  
naturvärdesklass	  finns	  i	  objektsbilagan,	  bilaga	  3.	  	  

Resultat	  groddjursinventering	  
De	  fuktiga	  områdena	  på	  västra	  sidan	  om	  Byleden	  (inom	  naturvärdesobjekt	  3)	  bedöms	  i	  
dagsläget	  inte	  utgöra	  en	  fortplantningslokal	  för	  groddjur.	  Detta	  på	  grund	  av	  den	  sannolikt	  
allt	  för	  korta	  hydroperioden.	  Vid	  besöket	  hade	  det	  nordligare	  småvattnet	  torkat	  upp	  helt.	  
Detta	  område	  är	  öppet	  och	  vegetationen,	  som	  domineras	  av	  gräs,	  halvgräs	  och	  tåg,	  tyder	  på	  
att	  platsen	  är	  översvämmad	  betydande	  delar	  av	  året.	  	  
	  
I	  södra	  delen	  höll	  fuktområdet	  ca	  20	  cm	  vatten	  på	  djupaste	  stället	  vid	  besöket.	  Det	  är	  
bevuxet	  med	  sälg.	  Inga	  grodor	  i	  något	  av	  deras	  livsstadium	  observerades	  vid	  besöket.	  Detta	  
trots	  att	  tidpunkten	  och	  väderförhållandena	  (kväll	  efter	  regnig	  dag)	  var	  gynnsamma	  för	  
groddjursaktivitet.	  Givetvis	  kan	  groddjur	  förekomma	  i	  området	  och	  det	  bedöms	  som	  ett	  
lämpligt	  uppehållshabitat.	  Med	  enkla	  medel	  kan	  fortplantningshabitat	  för	  groddjur	  anläggas	  
på	  platsen.	  	  	  
	  
Det	  stora	  dike	  som	  löper	  österut	  från	  Byleden	  (naturvärdesobjekt	  11)	  vid	  korsningen	  med	  
Österdalsvägen	  undersöktes	  också.	  Inga	  groddjur	  observerades.	  Vattenkvalitén	  bedömdes	  
som	  dålig.	  Småfisk	  som	  sannolikt	  var	  spigg	  observerades.	  Längst	  med	  diket	  finns	  fuktig	  
skog	  dominerad	  av	  björk,	  asp	  och	  pil.	  Detta	  stråk	  bedöms	  kunna	  utgöra	  livsmiljö	  för	  
groddjur	  och	  utgör	  ett	  potentiellt	  spridningsstråk.	  	  
	  

Förekomst	  av	  naturvårdsarter 
Vid	  Callunas	  naturvärdesinventering	  observerades	  totalt	  sju	  naturvårdsarter	  (rödlistade	  
arter,	  fridlysta	  arter,	  signalarter	  och	  typiska	  natura-‐2000-‐arter)	  i	  inventeringsområdet.	  
Naturvårdsarterna	  återfinns	  tillsammans	  med	  beskrivningar	  nedan	  samt	  sammanställt	  i	  
bilaga	  2.	  	  En	  mistel	  observerades	  växandes	  i	  en	  poppel	  på	  den	  östra	  sidan	  av	  Byleden	  längst	  
norrut	  i	  inventeringsområdet.	  Misteln	  är	  en	  sällsynt	  kärlväxt	  som	  är	  fridlyst	  enligt	  8	  §	  i	  hela	  
landet.	  I	  Artportalen	  finns	  samma	  mistel	  observerad	  2008	  samt	  även	  4	  plantor	  i	  ett	  annat	  
träd	  precis	  i	  utkanten	  av	  inventeringsområdet	  i	  anslutning	  till	  en	  gångväg	  och	  villaträdgård.	  	  
Små	  plantor	  av	  idegran	  observerades	  i	  ädellövskogen,	  naturvärdesobjekt	  6,	  samt	  i	  
naturvärdesobjekt	  4.	  Gärdsmyg	  observerades	  i	  naturvärdesobjekt	  4	  och	  i	  ett	  videbuskage	  i	  
den	  öppna	  gräsmarken.	  Förekomst	  av	  gärdsmyg	  signalerar	  skogsmiljöer	  i	  produktiva	  
skogar	  med	  ett	  välutvecklat	  buskskikt	  och	  rika	  förhållanden. Stjärtmes	  observerades	  i	  
naturvärdesobjekt	  3.	  Stjärtmesen	  förekommer	  i	  löv-‐	  och	  blandskog	  och	  är	  en	  typisk	  art	  i	  
lövsumpskog	  och	  taiga.	  Stjärtmesen	  är	  en	  ökande	  art	  som	  dock	  kräver	  ett	  stort	  inslag	  av	  
lövträd	  och	  fungerar	  möjligen	  bäst	  som	  signalart	  i	  bland-‐	  och	  barrskog. Stenknäck	  är	  en	  
lövskogsfågel	  som	  observerades	  i	  naturvärdesobjekt	  4.	  Den	  gynnas	  av	  god	  tillgång	  på	  
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stenfrukter,	  t.ex.	  körsbär.	  Signalartsvärdet	  är	  större	  ju	  längre	  norrut	  man	  kommer	  i	  Sverige. 
Groddjur	  har	  tidigare	  påträffats	  i	  området	  (Muntlig	  kommunikation	  från	  boende).	  Vid	  
groddjursinventeringen	  påträffades	  dock	  inga	  groddjur.	  Inga	  skyddsklassade	  arter	  finns	  
inrapporterade	  hos	  ArtDatabanken	  från	  inventeringsområdet	  mellan	  år	  2000	  och	  2016.	  

Ekologiska landskapssamband 
Inventeringsområdet	  ligger	  intill	  Görvälnkilen	  och	  därmed	  i	  ett	  ekologiskt	  
landskapssammanhang	  där	  det	  förekommer	  en	  mångfald	  av	  miljöer,	  bland	  annat	  ädellöv,	  
öppen	  mark	  och	  våtmarker.	  Väster	  om	  inventeringsområdet	  finns	  barrskog	  och	  den	  öppna	  
marken	  i	  inventeringsområdet	  omges	  av	  ett	  landskap	  som	  till	  stora	  delar	  präglas	  av	  en	  
landskapsbild	  och	  de	  värden	  som	  finns	  knutna	  till	  det	  gamla	  odlingslandskapet. 

Bedömning av påverkan på naturvärden och ekologiska 
funktioner 
Störst	  påverkan	  får	  den	  planerade	  bebyggelsen	  på	  trivallövskogen	  och	  den	  fuktiga	  marken	  	  
i	  naturvärdesobjekt	  3	  och	  4	  på	  den	  västra	  sidan	  av	  Byleden.	  Dessa	  områden	  har	  bedömts	  ha	  
påtagligt	  naturvärde	  och	  är	  betydelsefullt	  för	  fågellivet	  med	  många	  naturvårdsintressanta	  
fågelarter	  som	  observerades	  här	  vid	  inventeringstillfället.	  Dessutom	  utgör	  de	  båda	  
naturvärdesobjekten	  tillsammans	  ett	  landskapsobjekt	  för	  groddjur,	  men	  i	  behov	  av	  
restauration.	  Det	  finns	  dessutom	  rikligt	  med	  död	  ved	  i	  detta	  område,	  vilket	  är	  ett	  viktigt	  
substrat	  som	  en	  stor	  mängd	  arter	  är	  beroende	  av.	  Vid	  byggnation	  kommer	  hydrologin	  att	  
påverkas,	  vilket	  gör	  att	  den	  fuktiga	  miljön	  försvinner	  och	  därmed	  försvinner	  även	  dess	  
värde	  som	  biotop	  och	  de	  arter	  som	  är	  beroende	  av	  den.	  Rekommendationen	  är	  att	  undvika	  
exploatering	  av	  de	  naturområden	  som	  bedömdes	  ha	  högt	  och	  påtagligt	  naturvärde	  d.v.s.	  
naturvärdesobjekt	  3,	  4,	  5	  och	  6.       
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Bilagor  
Bilaga	  1	  -‐	  Inventeringsmetod 
Bilaga	  2	  -‐	  Naturvårdsarter	  (separat	  bilaga)

  
Bilaga	  3	  -‐	  Naturvärdesobjekt	  (separat	  bilaga) 
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Inventeringsmetod	  

Inventeringen	  har	  utförts	  enligt	  SIS	  standard	  ftSS	  199000:2014	  ”Naturvärdesinventering	  
avseende	  biologisk	  mångfald	  (NVI)	  –	  genomförande,	  naturvärdesbedömning	  och	  
redovisning”.	  Det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  en	  NVI	  är	  att	  beskriva	  och	  värdera	  natur–
områden	  av	  betydelse	  för	  biologisk	  mångfald	  i	  ett	  avgränsat	  område.	  NVI	  resulterar	  i	  
avgränsning	  av	  områden,	  naturvärdesklassning,	  objektbeskrivningar	  samt	  en	  övergripande	  
rapport.	  I	  NVI:n	  ingår	  inte	  bedömning	  av	  värden	  för	  friluftsliv,	  kulturmiljö,	  geologi,	  
landskapsbild	  eller	  ekosystemtjänster.	  En	  NVI	  är	  inte	  en	  konsekvensbedömning	  eller	  en	  
bedömning	  av	  biotopers	  känslighet	  i	  förhållande	  till	  en	  exploateringsplan.	  
Naturvärdesinventeringen	  är	  däremot	  ett	  användbart	  underlag	  för	  konsekvensbedömning	  
och	  känslighetsbedömning	  och	  ger	  även	  en	  grund	  för	  inventering	  av	  andra	  aspekter,	  t.ex.	  
friluftsliv,	  ekosystemtjänster	  eller	  landskapsbild.	   
Metoden	  finns	  beskriven	  i	  standarden.	  Nedan	  ges	  en	  kort	  beskrivning.	  Naturvärdes–
bedömning	  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.	  Biotopkvalitet	  är	  olika	  faktorer	  som	  
formar	  biotopen,	  t.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. 
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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	  artskydds-‐förordningen,	  rödlistade	  arter,	  typiska	  arter	  (Natura	  2000)	  och	  
signalarter.	  I	  standarden	  hanteras	  dock	  nyckelarter	  separat	  och	  ingår	  därmed	  inte	  i	  
begreppet	  naturvårdsart.	  Naturvårdsarter	  ska	  bedömas	  utifrån	  antalet	  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.	   
	  
Naturvärdesklass,	  naturvärdesobjekt	  
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:	  	  

• 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	  säkert	  kan	  avgöra	  naturvärdesklass	  ska	  det	  anges	  att	  bedömningen	  är	  
preliminär.	  Objekt	  med	  naturvärdesklass	  utgör	  naturvärdesobjekt.	  Lågt	  naturvärde	  och	  
övrigt	  område	  Lågt	  naturvärde	  är	  de	  områden	  som	  inte	  uppfyller	  kriteriet	  för	  att	  utgöra	  
naturvärdes–objekt.	  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	  minst	  
karteringsenhet.	  Denna	  yta	  kallas	  övrigt	  område.	  
 
Bevarandevärde	  och	  skyddsstatus	  
I	  standarden	  anges	  några	  uppgifter	  om	  bevarandevärde	  och	  skyddsstatus	  som	     ger	  
vägledning	  för	  bedömning	  av	  konsekvenser	  i	  de	  fall	  en	  NVI	  används	  som	     underlag	  i	  en	  
MKB	  eller	  dylikt. 
I	  miljöbalkens	  [3]	  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.	  Naturvärdes-‐ 
bedömningen	  är	  således	  ett	  stöd	  för	  bedömning	  enligt	  miljöbalken	  3	  kap	  3	  §.	    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Sverige	  har	  genom	  internationella	  konventioner	  åtagit	  sig	  att	  verka	  för	  att	     bevara	  biologisk	  
mångfald,	  bl.a.	  genom	  konventionen	  om	  biologisk	  mångfald	  	  [1,2]	  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	  [4].	  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	  detaljeringsgrad	  och	  tillägg	  
En	  NVI	  kan	  beställas	  och	  utföras	  på	  olika	  nivåer	  och	  detaljeringsgrader.	  Det	  finns	  fältnivå	  
och	  förstudienivå	  (fältinventering	  ingår	  ej)	  som	  kan	  utföras	  på	  tre	  olika	  detaljeringsgrader	  
med	  specificerad	  minsta	  karteringsenhet.	  Naturvärdesobjekt	  som	  är	  mindre	  än	  minsta	  
obligatoriska	  karteringsenhet	  ska	  avgränsas	  om	  det	  är	  tidigare	  känt	  objekt	  (exempelvis	  
nyckelbiotop	  från	  skogsstyrelsen).	  Om	  inventeraren	  påträffar	  ett	  objekt	  som	  är	  mindre	  än	  
minsta	  karteringsenhet	  ska	  det	  avgränsas	  ändå	  om	  det	  inte	  tar	  väsentligt	  mer	  tid	  i	  anspråk. 
 Vid	  NVI	  på	  ordinarie	  fältnivå	  identifieras	  naturvärdesklass	  1,	  2	  och	  3.	  Naturvärdesklass	  4	  är	  
ett	  tillägg.	  Dessutom	  finns	  flera	  definierade	  tillägg	  i	  standarden.	  De	  vanligaste	  vid	  
detaljplaner	  är	  inmätning	  av	  värdeelement	  (t.ex.	  naturvärdesträd),	  kartläggning	  av	  
generellt	  biotopskydd	  och	  fördjupad	  artinventering. 

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	  beskrivning	  av	  naturtypsindelning	  och	  i	  en	  teknisk	  rapport	  finns	  för	  
varje	  naturtyp	  vägledning	  vid	  naturvärdesbedömning. 
	  
Registrering	  av	  fynd	  av	  naturvårdsarter	  
Fynd	  av	  naturvårdsarter	  ska	  registreras	  i	  artportalen	  eller	  motsvarande	  nationell	  databas	  
för	  artobservationer. 
 


