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I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av Knarrholmen i Göteborgs
skärgård. Utredningen ska fungera som underlag vid framtagande av en detaljplan för
fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö i Göteborg.
Uppdraget inkluderar även en analys av områdets känslighet för byggnation. Uppdraget har
utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utfördes på fältnivå
med detaljeringsgrad medel, samt med tillägget värdeelement.
Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av kustnära ljunghed, kala berghällar samt
stråk med lövskogsmiljöer med inslag av tall. Vid inventeringen avgränsades totalt tolv
naturvärdesobjekt, varav 5 st. med högt naturvärde (naturvärdesklass 2), 5 st. med påtagligt
naturvärde (naturvärdesklass 3), och 2 st. med visst naturvärde (naturvärdesklass 4).
Områden med högt naturvärde (klass 2) samt områden med ett påtagligt naturvärde (klass 3)
förekommer i stora delar av inventeringsområdet. De främsta naturvärdena är kopplade till
områden nära havet där floran och faunan är vind- och saltpåverkad. Här finns en
heterogenitet och en kontinuitet som gynnar flertalet arter som kräver just detta. Stora
sammanhängande ytor med sådana öppna miljöer bestående av ljunghed, berghällar och små
träd och buskar är positivt för bland annat fåglar och insekter. Det förekommer också hällkar
(åtta stycken utpekade), blockrika partier samt våtare stråk som tillsammans med de
påträffade naturvårdsarterna ger ett högt naturvärde. Ett påtagligt naturvärde finns i liknande
miljöer men som saknar vissa biotopkvaliteter eller inte har dem i samma omfattning. Det
förekommer också färre naturvårdsarter i dessa objekt.
Totalt har 42 naturvårdsarter hittats inom inventeringsområdet (12 under Callunas inventering
och 30 sedan tidigare). I inventeringsområdet har sex rödlistade arter noterats, vilka är
silversmygare (NT), ejder (VU), ävjebrodd (NT), marrisp (VU), knutört (VU) och fyrling
(NT). Inom en buffert på 2,5 km runt Knarrholmen har dessutom berguv (VU) registrerats.
Inom området, eller strax utanför har det hittats sju arter som har ett juridiskt skydd. Om
dessa riskerar att påverkas negativt kan förbud utlösas enligt miljöbalken. Fisktärna, berguv,
vitkindad gås och salskrake har ett förhöjt skydd i artskyddsförordningen. Murgröna och
marrisp är två kärlväxter som är fridlysta. Det har sedan tidigare inom området noterats ejder
som är rödlistad och därför en prioriterad art i skyddsarbetet enligt Naturvårdsverket.
Förekomsten av flertalet hävdgynnade signalarter som exempelvis ängsskallra, bockrot,
ängsvädd och stagg tyder på att det kan finnas ovanliga arter, exempelvis ryggradslösa djur,
som inte kunde inventeras under fältbesöket.
Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till klass 2-objekten med ett högt naturvärde.
Även klass 3-objekt bör om möjligt lämnas orörda. En inventering av ruvande ådor bör göras,
så att man inte bygger i för ejder viktiga häckningsområden. Det finns tre ytor där
ljunghedsmiljöer förekommer som passar den starkt hotade arten mottmätare. Om dessa ytor
planeras att exploateras rekommenderas en riktad inventering efter arten. Hällkaren bör också
lämnas orörda eftersom förekomst av strandpadda inte kan uteslutas. Om hällkar planeras att
exploateras bör en inventering av arten först utföras.
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Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och
värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.
Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av
naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar,
objektbeskrivningar, en artlista med naturvårdsarter och en övergripande rapport.
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex.
friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster) men bedömningar av
sådana värden ingår inte i NVI-resultatet. En NVI är inte heller detsamma som en
konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i förhållande till en
planerad exploatering eller plan. Naturvärdesinventeringen omfattar inte analys av risk för att
förbud enligt artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en
artskyddsutredning. En NVI är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar.
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Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av BRA Bygg AB fått i uppdrag att göra en
naturvärdesinventering (NVI) av Knarrholmen i Göteborgs skärgård (Figur 1)
Utredningen ska fungera som underlag vid framtagande av en detaljplan för fritidsbostäder
och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö i Göteborg. Uppdraget
inkluderar även en analys av områdets känslighet för byggnation.




Figur 1. Karta från beställaren. Hela stora och lilla Knarrholmen ingår. Rödmarkerade
områden inventeras på en högra detaljeringsgrad (se metodbeskrivning).

 



'9:7;@7*+8/4;+49+7/4- 2*-/:@2





 +95*5).-+453,B7'4*+';&
 

%3A=203@9?7C<7<5

'9:7;@7*+8/4;+49+7/4-

Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning”. Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och
en kortfattad metodbeskrivning finns i bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017
ackrediterade av SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första
företaget som ackrediterats för inventeringar enligt denna standard.Ackrediteringen innebär
att Calluna kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, metoder
och verktyg för att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet.
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad ”översikt” med
undantag för utpekade områden där detaljeringsgraden varit ”medel” vilket innebär att den
minsta obligatoriska karteringsenheten är 0,1 ha eller för linjeformade objekt 50 m.
Inventeringen har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i tabell 1 nedan.
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar ca 30 hektar
(se figur 1). Även det omkringliggande landskapet har dock studerats genom tillgängliga
informationskällor.
Förstudien omfattade genomgång av tidigare underlag enligt tabell 2.
Benämningar av arter följer Dyntaxa (Dyntaxa, 2016) så långt det är möjligt. De egna
naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och motiveras i
bilaga 3.
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Beställningen omfattar hela inventeringsområde. Områden med visst naturvärde inventeras
enligt SIS standard.
$/22@--&@7*++2+3+49

Beställningen omfattar hela inventeringsområde. Förekomst av hällkar och dammar karteras
och beskrivs.
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Arbete med GIS-underlag och artutdrag samt fältinventering utfördes av Jonas Mattsson,
ekolog från Calluna AB. Inventeringen utfördes den 20 juli 2018.
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Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt 7
kap miljöbalken. De källor som anges i tabell 2 innehåller information som har använts som
underlag vid bedömningar och avgränsningar.
Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer från ArtDatabanken.
Information om artfynd och produktion av kartor med fynduppgifter följer ArtDatabankens
regler för sekretess och rumslig diffusering.
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.
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Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 2 meter.
Fältdatafångsten görs vanligen i offline-läge och synkroniseras efter varje fältdag till den
molnbaserade plattformen ArcGIS-online erhållen av ESRI. Slutligen exporteras fältdata för
slutredigering i desktop-GIS. Fältpersonalen gör sina redigeringar antingen i ArcGIS-online
eller efter export i desktop-GIS. Den geodatabas som Calluna använder i Collector har de
attribut som specificeras i SIS standard 199000. 5m
GIS-skikt med naturvärdesobjekt, landskapsobjekt, biotopskyddsobjekt, värdeelement,
artregistreringar och Natura 2000-naturtyper från inventeringen har upprättats. Till GISskikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata.
Dessa har levererats till beställaren.
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Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av kustnära ljunghed, kala berghällar samt
stråk med lövskogsmiljöer med inslag av tall. Ett flertal sommarbostäder och en restaurang
förekommer på ön tillsammans med gångstigar och små vägar. Det finns småbåtshamnar på
flera platser och badvänliga strandpartier. Mellan klippskrevor, berghällar och block finns
fläckvis en torrmarksflora där bland annat kärleksört, strandglim, trift, kvanne och gul
fetknopp trivs. I våtare partier växer exempelvis vattenklöver, tuvull, kråkklöver och olika
vitmossor. I skogspartierna står björk, tall, rönn och asp och fläckvis står enbuskar i öppnare
miljöer.
 

*9F22/2</AB?=16KC?759I<29B<@9/>=;=;?J23A

Tidigare kunskap om området redovisas i figur 2. Inom inventeringsområdet finns ingen
skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken. Däremot är hela området utpekat som riksintresse för
friluftsliv och ingår i riksintresset ”Göteborgs skärgård”. Öar i närområdet utgörs av sedan
tidigare utpekade ängs- och betesmarksobjekt med naturvärden.
Ca 4 km väster om området ligger naturreservaten Galterö (2042061) och Vargö (2000806).
Enligt utdrag från ArtDatabanken har det sedan tidigare registrerats 30 naturvårdsarter inom
inventeringsområdet. Arter redovisas i bilaga 3 och diskuteras i Diskussionsdelen nedan.
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Vid inventeringen avgränsades totalt tolv områden med klassning som naturvärdesobjekt,
fördelade enligt:
• inga objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde
• fem objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde
• fem objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde
• två objekt med naturvärdesklass 3 visst naturvärde
I ett objekt är klassningen preliminär eftersom miljöer för den starkt hotade fjärilen
mottmätare (EN) finns här i viss mån, men om arten finns i området eller ej kunde inte
konstateras under fältinventeringen.
Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område och har antingen inte uppnått
lägsta naturvärdesklass för denna inventering eller så är de mindre än minsta karteringsenhet
inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad.
Under Callunas inventering har tolv olika naturvårdsarter hittats i inventeringsområdet.
'9:7;@7*+85(0+19

Naturvärdesobjekten visas i figur 3. I bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen
och där finns även representativa bilder till objekten.
Naturvärdesobjekten i området karaktäriseras till övervägande del av kustnära berghällar och
ljunghed samt lövskogsmiljöer. De högsta naturvärdena finns nära havet där floran och
faunan är vind och saltpåverkad. Här finns en heterogenitet och en kontinuitet som gynnar
flertalet arter som kräver just detta. Stora sammanhängande ytor med sådana öppna miljöer
bestående av ljunghed, berghäll och små träd och buskar är positivt för bland annat fåglar och
insekter. Det förekommer också hällkar, blockrika partier samt våtare stråk som tillsammans
med de påträffade naturvårdsarterna ger ett högt naturvärde.
Ett påtagligt naturvärde finns i liknande miljöer men som saknar vissa biotopkvaliteter eller
inte har dem i samma omfattning. Det förekommer också färre naturvårdsarter i dessa objekt.
Objekt med ett visst naturvärde har vissa biotopkvaliteter som exempelvis en variation av
trädslag och ålder men inga gamla träd. Inga eller få naturvårdsarter noterades i dessa objekt.
Karaktären hos de områden som bedömts ha lågt naturvärde kan generellt beskrivas som
mänskligt påverkade ytor och ung homogen lövskog.
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Vid Callunas inventering noterades 12 naturvårdsarter och i utsök från ArtDatabankens
databaser återfinns ytterligare 30 naturvårdsarter innanför inventeringsområdets avgränsning.
Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas hävdgynnade signalarter som
ängsskallra, bockrot, ängsvädd och stagg vars närvaro tyder på att det finns naturvärden. I
inventeringsområdet har sex rödlistade arter noterats, vilka är silversmygare (NT), ejder (VU),
ävjebrodd (NT), marrisp (VU), knutört (VU) och fyrling (NT). Inom en buffert på 2,5 km runt
Knarrholmen har dessutom berguv (VU) registrerats.
Inom området, eller strax utanför har sju arter med ett juridiskt skydd hittats. Om dessa
riskerar att påverkas negativt av projektet kan förbud utlösas enligt miljöbalken. Fisktärna,
berguv, vitkindad gås och salskrake har ett förhöjt skydd i artskyddsförordningen. Murgröna
och marrisp är två kärlväxter som är fridlysta.
Vilka verksamheter som är förbjudna och vilka arter som omfattas preciseras i
Artskyddsförordningen (2007:845), 4 § och i bilaga 1 till den förordningen. Förbuden gäller
vissa vilda arter av djur som markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen
samt alla vilda fåglar och alla levnadsstadier hos alla dessa djur. Med vilda fåglar avses alla i
Sverige naturligt förekommande fågelarter men även om alla fågelarter är fridlysta bör enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer, arter inom tre kategorier prioriteras i skyddsarbetet:
i)
Arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen,
ii)
Rödlistade arter
iii)
Sådana arter som uppvisar en negativ trend. ArtDatabanken har på uppdrag av
Naturvårdsverket preciserat detta begrepp som att gälla de arter vars populationer
minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt uppgifter om
populationerna från Svensk häckfågeltaxering.
Det har sedan tidigare inom området noterats ejder som är rödlistad vilken alltså prioriteras i
skyddsarbetet.
Samtliga naturvårdsarter redovisas mer utförligt i bilaga 3 och där finns även motiveringar till
varför de utpekas som naturvårdsarter, deras juridiska skydd samt en kortfattad beskrivning
av varje arts ekologi.
&@7*++2+3+9D@221'75).*'33'7

Åtta hällkar karterades under inventeringen och redovisas i tabell 3 samt i figur 3.
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Områden med högt naturvärde (klass 2) samt områden med ett påtagligt naturvärde (klass 3)
förekommer i stora delar av inventeringsområdet. De främsta naturvärdena är kopplade till
områden nära havet där floran och faunan är vind- och saltpåverkad. Här finns en
heterogenitet och en kontinuitet som gynnar flertalet arter som kräver just detta. Stora
sammanhängande ytor med sådana öppna miljöer bestående av ljunghed, berghällar och små
träd och buskar är positivt för bland annat fåglar och insekter. Det förekommer också hällkar,
blockrika partier samt våtare stråk som tillsammans med de påträffade naturvårdsarterna ger
ett högt naturvärde. Ett påtagligt naturvärde finns i liknande miljöer men som saknar vissa
biotopkvaliteter eller inte har dem i samma omfattning. Det förekommer också färre
naturvårdsarter i dessa objekt.
Totalt har 42 naturvårdsarter hittats inom inventeringsområdet (12 under Callunas inventering
och 30 sedan tidigare). Förekomsten av flertalet hävdgynnade signalarter som exempelvis
ängsskallra, bockrot, ängsvädd och stagg tyder på att det kan finnas ovanliga arter,
exempelvis ryggradslösa djur, som inte kunde inventeras under fältbesöket.
I inventeringsområdet eller strax utanför har sex rödlistade arter noterats, vilka är
silversmygare (NT), berguv (VU), ejder (VU), ävjebrodd (NT), marrisp (VU), knutört (VU)
och fyrling (NT).
Inom området eller strax utanför har det hittats sju arter som har ett juridiskt skydd. Om dessa
riskerar att påverkas negativt av projektet kan förbud utlösas enligt miljöbalken. Fisktärna,
berguv, vitkindad gås och salskrake har ett förhöjt skydd i artskyddsförordningen. Potentiella
häckningsmiljöer för berguv bedöms finnas i liten omfattning på Knarrholmen. Salskrake
använder troligtvis främst delar av Knarholmen som rastplats och födosök.
Murgröna och marrisp är två kärlväxter som är fridlysta. Det har sedan tidigare inom området
noterats ejder som är rödlistad och prioriteras i skyddsarbetet enligt Naturvårdsverket.
Åtta stycken hällkar karterades under inventeringen och det ska nämnas att livsmiljöer för den
skyddsvärda arten strandpadda (VU) finns i viss mån i några av dessa utpekade hällkaren.
Den närmaste kända lokalen enligt Artportalen ligger ca 4 km sydväst om Knarrholmen på
Rårholmen.
Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 3§. Genom
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen.

 

#I<@:7563A

Ytor med höga naturvärden är känsliga för en exploatering då habitat försvinner som är
viktiga för artsamhället. Fågellivet är redan påverkat av mänsklig påverkan på öarna men det
finns ändå stora sammanhängande öppna ytor som idag är relativt opåverkat och gynnsamt för
flertalet fågelarter. Vid byggnation som tar i anspråk dessa miljöer kan därför arter som
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mindre strandpipare, ejder, fisktärna, stenskvätta och törnsångare påverkas negativt. En ökad
mänsklig närvaro är också negativt för dessa fågelarter.
 

)39=;;3<2/A7=<3?

Calluna rekommenderar att särskild hänsyn tas till klass 2-objekten med ett högt naturvärde.
Även klass 3 objekt bör om möjligt lämnas orörda. En inventering av ruvande ådor bör göras,
så att man inte bygger i för ejder viktiga häckningsområden. Det finns tre ytor (objekt 4, 7 och
9) inom området där ljunghedsmiljöer förekommer som passar den starkt hotade arten
mottmätare (EN). Mottmätare förekommer på Franholmen som ligger 1,4 km öster om
Knarrholmen. Om dessa ytor planeras att exploateras rekommenderas en riktad inventering
under sista veckan i maj till första veckan i juni beroende på temperatur och väder. Detta på
grund av att arten är starkt hotad och en ansvarsart inom Göteborgs kommun.
Hällkaren bör också lämnas orörda eftersom förekomst av strandpadda inte kan uteslutas. Om
hällkar planeras att exploateras bör en inventering av arten först utföras.
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Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning” .
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,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.
+*B34/4-8-7:4*(/5956

Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna.
Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
+*B34/4-8-7:4*'79+7

Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten 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) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
'9:7;@7*+812'88+7

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen
är preliminär.
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:
• 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
*A/<2/?23<7@7<63:63A9/<9K>/@4?J<*!*4K?:/5
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• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)
Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas
när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär
än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt
och dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten
tillsammans med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
/;A5).*+9'20+7/4-8-7'*

En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns
dels förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete
och fältinventering ingår).
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och
flygbilder samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att
klassa områdena till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”.
Naturvärdesbedömning på förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.
$'(+22 *A=?:39>J</AB?CI?23@=0839A@=;@9/9B<</723<A7473?/@4K?&-!4I:A<7CJ;32=:79/23A/:83?7<5@5?/23?
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NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av
nedanstående tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
$7859=5'(6./$66 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
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Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska
identifieras och kartläggas, oavsett storlek.
#=5'((/(0(17

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att
kunna se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett
naturvärdesobjekt eller inte. Tillägget ska göras i fält.
$57(5,1*$9$785$ 1$7857;3

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000naturtyper. Tillägget ska göras i fält.
(7$/-(5$'5('29,61,1*$9$57)@5(.2067

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter
ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende
på satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
@5'-83$'$57,19(17(5,1*

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
+453,B7'4*+

Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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