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Naturvärdesinventering (NVI)
enligt svensk standard SS 199000:2014 

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utför inventeringar med utgångspunkt från de metoder 
och begrepp som anges i SS 199000:2014 med tillhörande teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
Naturvärdesinventering (NVI) är en process där geografiska områden av positiv betydelse för 
biologisk mångfald identifieras, avgränsas, dokumenteras och naturvärdesbedöms samt att resultatet
redovisas. Resultatet av en naturvärdesinventering kan användas som beslutsunderlag inför 
exploatering, fysisk planering eller naturvårdsplanering. Nedan redogörs för de olika nivåer av NVI 
som kan utföras.

Inventeringstyper

NVI på förstudienivå innebär att avgränsning och naturvärdesbedömning av potentiella 
naturvärdesobjekt görs utifrån studier av tidigare dokumenterad information om naturen i 
inventeringsområdet. Då en förstudie normalt görs utan fältinventering kan den göras året om. 
Naturvärdesbedömningen i en förstudie utan fältbesök ska alltid ses som preliminär.

NVI på fältnivå innebär att en fältinventering ingår. Innan fältarbetet görs en förstudie som ligger 
till grund för identifiering av potentiella naturvärdesobjekt. 

Beroende på inventeringsområdets storlek och syftet med uppdraget kan naturvärdesinventering 
utföras med olika detaljeringsgrad: 

- Översikt används exempelvis som underlag för val av lokaliseringsalternativ för större 
infrastrukturprojekt. Naturvärdesobjekt som är 1 hektar eller större identifieras.
- Medel används lämpligen som underlag vid fördjupade översiktsplaner, 
naturvårdsplanering, vindkraftsetablering, vägplaner och liknande projekt med lägre krav på 
detaljeringsgrad. Naturvärdesobjekt som är större än 0,1 hektar identifieras.
- Detalj kan användas som underlag till detaljplaner, vägplaner, skötselplaner för 
naturreservat och vid andra tillfällen där kraven på detaljeringsgrad är hög. Används för 
mindre områden och när man kan anta att det finns höga naturvärden och känslig miljö. 
Naturvärdesobjekt som är större än 10 m2 identifieras.

NVI på både förstudienivå och fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av följande sex tillägg. 
Tilläggen kan avse hela eller delar av inventeringsområdet. 

Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst 
naturvärde – identifieras och avgränsas. 

Tillägget generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och förordning om områdesskydd identifieras och 
kartläggs. Tillägget rekommenderas i de flesta fall som inventeringsområdet inkluderar 
jordbruksmark. 

Tillägget värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde (exempelvis gamla träd, hålträd och dylikt) eftersöks, kartläggs och redovisas. Detta så 
att det är möjligt att se var värdeelementen förekommer, oavsett om de ligger i ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget genomförs endast vid NVI på fältnivå. 
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Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter 
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10-25 m (beroende på 
satellitmottagning). Det innebär inte att arterna eftersöks mer noggrant men att varje påträffad 
förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget genomförs endast vid NVI på fältnivå. 

Tillägget fördjupad artinventering är en inventering av specifika arter eller artgrupper, 
exempelvis fåglar, fladdermöss, groddjur, kärlväxter eller mossor. Metodik och tidpunkt anpassas 
efter de arter eller artgrupper som avses. En fördjupad artinventering kan vara nödvändig för att 
identifiera vissa naturvårdsarter inom ett område och därmed göra en säkrare naturvärdes-
bedömning. Fördjupad artinventering kan i vissa fall vara nödvändigt för att kartlägga förekomst av 
skyddade arter. Tillägget genomförs endast vid NVI på fältnivå. 

Tillägget kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper inom 
inventeringsområdet identifieras, avgränsas och statusbedöms. Tillägget genomförs endast vid NVI 
på fältnivå. 

Vid förstudier och inför fältinventering studerar vi tidigare dokumenterad information om naturen i 
inventeringsområdet i enlighet med standarden. Exempelvis hämtas information från inventeringar 
såsom lövskogs-, ädellövskogs-, våtmarks- och ängs- och hagmarksinventeringen från 
Länsstyrelsernas GIS-tjänster och olika rapporter. Information om olika typer av områdesskydd 
hämtas från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Det gäller exempelvis riksintresseområden för 
naturvård, Natura 2000-områden, naturreservat, strandskydd, djur- och växtskyddsområden och 
biotopskydd. Från Skogsstyrelsens GIS-tjänster (Skogsdataportalen och Skogens pärlor) hämtas 
information om utpekade värdefulla skogliga biotoper såsom nyckelbiotoper, naturvärden, 
naturvårdsavtal, sumpskogar och skogliga biotopskydd. Kartor och ortofoton studeras för att 
identifiera andra potentiellt värdefulla miljöer som exempelvis hällmarker, bäckar och bergbranter. 
Sökning efter naturvårdsarter görs bland annat i Artportalen.


