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INLEDNING 

Varför en vattenplan?  
God planering borgar för ökad möjlighet att infria kommunens åtaganden, 
minskade kostnader, ökat samarbete och bättre hushållning med 
vattenresurserna. 

Vattenfrågorna har genom gällande lagstiftning en betydande plats i 
kommunal fysisk planering och är en viktig planeringsförutsättning. 

I tätbefolkade och expansiva områden med många intressen är behovet 
stort av planering för en långsiktigt hållbar utveckling. Attraktiva, 
tillgängliga och ekologiskt väl fungerande vattenmiljöer är en förut-
sättning för den hållbara samhällsutvecklingen i Upplands Väsby 
kommun. Inom kommunen finns behov och målsättningar som 
inkluderar biologisk mångfald, dricksvattenfrågor, rekreation och 
kulturmiljö. Kommunen och andra myndigheter liksom näringsidkare 
har inom den svenska vattenförvaltningen ett ansvar för att nå, de av 
Vattenmyndig-heten beslutade, miljökvalitetsnormerna om att 
ekologisk och kemisk status ska vara god i svenska vatten år 2015. 
Eftersom kommunerna har ett stort ansvar för att normerna följs är det 
viktigt att behoven av åtgärder och hänsyn så tidigt och tydligt som 
möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. Planerna minskar risken 
för oavsiktligt ovarsam hantering av vattenresurserna och klargör 
behoven av och ansvaret inför miljöförbättrande åtgärder. 

Tillsammans med andra direktiv, såsom art- och habitatdirektivet utgör 
vattendirektivet ett redskap att nå de nationella miljökvalitetsmålen.  
De 16 nationella miljökvalitetsmålen saknar konkret juridisk status 
men utgör de överordnade målen för miljöarbetet på alla nivåer i 

samhället. De vattenanknutna miljökvalitetsmålen som särskilt behöver 
beaktas inom översiktsplaningen är Levande sjöar och vattendrag, 
Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet, 
Giftfri miljö Ett rikt växt- och djurliv.  

Syfte  
Syftet med vattenplanen är att utgöra ett effektivt, GIS-baserat 
planeringsunderlag med brett användningsområde vid arbete med 
vattenrelaterade frågor. Både yt- och grundvatten liksom våtmarker 
inkluderas. Planen ska fungera som ett verktyg för att uppfylla miljö-
kvalitetsnormer för vatten såväl som andra nationella, regionala och 
kommunala miljömål. Vidare ska planen utgöra ett underlag för upp-
rättande av riskbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, priori-
tering av tillsynsinsatser, strandskyddsprövningar, hantering av mark-
avvattningsföretag och bygglovsgivning. Vattenplanen ska också 
fungera som en vägledning i det praktiska naturvårdsarbetet genom att 
den utgör underlag för prioritering av naturvårds- och bevarandearbete 
i och vid vatten. Slutligen bildar vattenplanen även en bas för utar-
betande av flera närliggande strategiska dokument så som VA-plan, 
dagvattenplan och kommunalt miljöprogram. Vattenplanen utgör även 
en sektorsplan till kommunens översiktsplan. 

Vattenförvaltningen 
Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 ramdirektivet för vatten. 
Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten omfattas av dire-
ktivet. Generellt gäller att vattenkvaliteten inte får försämras. Vissa 
vatten, så kallade vattenförekomster, har även tilldelats miljökvalitets-
normer. I korta drag är syftet med ramdirektivet för vatten och den 
svenska vattenförvaltningen att skapa en helhetssyn på vattenvård samt 
en gemensam och långsiktig förvaltning av vattenresursen. Arbetet 
utgår ifrån hur vattnet rinner, istället för ifrån lands-, läns- eller 
kommungränser.  

http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/4ACC3E86-0E69-4007-9ED0-BD01BB09274D/0/Direktiv_Ram_vatten.pdf
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För den översiktliga planeringen innebär vattenförvaltningen att bevara 
befintliga våtmarker, dammar, vattendrag och grundvatten och i alla 
beslut ta hänsyn till hur vattenförekomsterna påverkas.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormen anger den ekologiska och kemiska miljökvalitet 
som ska uppnås eller råda i ytvattenförekomster normalt senast 2015. I 
vissa fall har Vattenmyndigheten beslutat om undantag med mindre 
skarpa krav eller tidsfrist till 2021 eller 2027. I normalfallet gäller dock 
god kemisk status samt god eller hög ekologisk status som norm. För 
grundvattenförekomster anges normen som god kvantitativ status samt 
god kemisk status. 

Statusklassning 
Vattenmyndigheten beslutar om vilken status en vattenförekomst 
uppnår. Som underlag till beslutet ligger Länsstyrelsens bedömningar 
utifrån befintliga miljödata. Statusen beskriver förhållandet mellan det 
aktuella tillståndet i vattnet och ett referensvärde för ett relativt 
opåverkat vatten i liknande miljö. 

Ekologisk ytvattenstatus 

Bedömning av ekologisk status utförs genom undersökning av 
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitets-
faktorer. De biologiska kvalitetsfaktorer som undersöks i sjöar utgörs 
av växtplankton, vattenväxter, bottendjur och fisk. I vattendrag 
undersöks bottendjur, fisk och kiselalger. 

Bland de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna ingår normalt: 
näringsämnen, siktdjup, syrgas, försurning samt särskilda förorenande 
ämnen. Vilka av de särskilda förorenande ämnena som ska följas upp 
bestäms av vattenmyndigheten utifrån en påverkansanalys och kan 
variera mellan vattenförekomster beroende på aktuellt miljöproblem.  

Vid klassificering av ekologisk status väger biologiska kvalitets-
faktorer tyngst följt av fysikalisk-kemiska faktorer och slutligen 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (endast en hjälp parameter för hög 
status). 

Klassningen görs enligt skalan hög, god, måttlig, otillfredsställande, 
dålig status. 

Kemisk ytvattenstatus 
Klassificering för kemisk ytvattenstatus baseras på förekomst av 33 
s.k. prioriterade ämnen som har EG-gemensamma MKN. De ämnen 
som tas upp i fisk- och musselvattenför-ordningen ingår även här. 
Kemisk ytvattenstatus klassificeras antingen som ”god” eller ”uppnår 
ej god” status beroende på om halterna i vattenföre-komsten överstiger 
beslutade gränsvärden. Arbete pågår inom EU med att lägga till farliga 
prioriterade ämnen på ”33”-listan. 

Kvantitativ grundvattenstatus 
Grundvattenförekomsternas kvantitativa status anger om vattenuttagen 
är i balans med grundvattenbildningen. För att en vattenförekomst ska 
uppnå god kvantitativ status får inte uttaget överstiga nybildningen. 
Kvantitativ status klassificeras som ”god” eller ”otillfredsställande”. 

Kemisk grundvattenstatus 

Klassificeringen baseras på ett antal utpekade ämnens halter i förhåll-
ande till så kallade tröskelvärden. SGU har tagit fram nationella 
tröskelvärden för de ämnen som listas i direktivet.  

Den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, uttryckt som 
”god” eller ”otillfredsställande”. 

Ansvar på kommunal nivå 
För de vattenförekomster som inte har god status eller riskerar att 
försämras har åtgärdsprogram beslutats av regeringen. Generellt gäller 
att miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammen inom vattenför-
valtningen är juridiskt bindande för berörda myndigheter. Programmen 
riktar sig till alla som på olika sätt påverkar vattenkvaliteten i landets 
vatten: kommuner, myndigheter, näringsliv och enskilda. Åtgärderna i 
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åtgärdsprogrammen innebär att kommunen tillämpar befintlig lagstift-
ning såsom miljöbalken, plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen 
och genom planering, tillsyn, prövning och förelägganden ser till att 
verksamhetsutövare och enskilda minimerar sin påverkan på miljön 
eller genomför åtgärder i syfte att förbättra vattnets status. 
Kommunerna ska årligen rapportera till Vattenmyndigheten vilka 
åtgärder som genomförts. 

ESKO 
Miljöbalkens 3 kap 3 § anger att mark och vattenområden som är 
särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana ekologisk särskilt 
känsliga områden benämns ESKO. För att konkretisera skyddet av 
dessa ekologiskt känsliga områden ska dessa pekas ut i kommunens 
översiktsplan och beaktas inom miljökonsekvensbeskrivningar till 
åtgärder som kan påverka syftena med ESKO:t. Inom föreliggande 
vattenplan ges förslag till ESKO med motiveringar.  

Helhetsområden 
Där naturvärden möts i land- och vattenmiljöer förstärker många 
gånger naturvärdena varandra. Förstärkningseffekten är kopplad såväl 
till storlek (större sammanhängande områden med naturvärden har 
bättre förutsättningar för biologisk mångfald än mindre), som till 
variationen och mosaiken av olika miljöer (flera olika miljöer på 
samma ställe skapar förutsättningar för fler arter och olika stadier av 
deras livscykler). Exemplen på sådana ”värdemöten” är betade 
strandängar och välutvecklade strandskogar intill vegetationsrika sjöar 
och opåverkade vattendrag. Det ger förutsättningar för många arter av 
såväl fågel, fisk, ryggradslösa djur, som kryptogamer. 

Målsättningen med att visa var värdeklustren påträffas är att särskilt 
uppmärksamma dessa områden i kommunens planeringsprocess, samt 
visa på möjliga platser som kan vara lämpliga för framtida områdes-
skydd. Dock är avgränsningen av värdeklustren bara schematisk och 
skall inte tolkas som någon gränsdragning mot omgivande områden. 

Inte heller utesluter det att höga naturvärden kan finnas på ställen där 
det ”bara” förekommer sötvattenobjekt, eller ”bara” landobjekt från 
Grönplanen. 

Förutsättningar och avgränsningar 

Utgår från befintligt material 

Vattenplanen utgår huvudsakligen från befintligt material i form av 
tidigare undersökningar och utredningar på kommunal, regional och 
nationell nivå. Planen omfattar även viss kunskapskomplettering 
avseende våtmarker samt ett antal sjöar och vattendrag. 

Separata planer för dagvatten och VA 

Upprättande av planer för dagvatten och VA omfattas inte av arbetet 
med föreliggande vattenplan. Dessa planer tas fram separat och bör 
omfatta åtgärder för att uppfylla vattendirektivets krav, nationella och 
regionala mål avseende utsläppskrav och i övrigt utformas i enlighet 
med gällande riktlinjer och normer, exempelvis Naturvårdsverkets 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 
2006:7). Planerna ska interagera och på så vis effektivisera vatten-
arbetet.  

Geografisk omfattning 

Vattenplanen omfattar vattenförekomster, och sjöar i kategorin ”övrigt 
vatten” samt de våtmarker som redovisas i våtmarksinventeringen.  

Samtliga vatten i Upplands Väsby kommun tillhör Norrströms huvud-
avrinningsområde och fördelar sig på 22 delavrinningsområden. Inom 
dessa och kommunens gränser redovisar VISS (VattenInformations-
System Sverige, 2013-01-25) sammantaget 11 vattenförekomster. Av 
dessa är fyra sjöar (Fysingen, Mälaren-Ekoln Skarven, Oxundasjön, 
Norrviken) och fyra vattendrag (Oxundaån-Hagbyån, Oxundaån-
Edsån, Oxundaån-Verkaån och Oxundaån). Övriga tre vattenföre-
komster är grundvatten (Stockholmsåsen-Upplands Väsby, Stock-
holmsåsen-Norrsunda, Stockholmsåsen-Sollentuna).  
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Kategorin ”övrigt vatten” omfattar sjöarna Fjäturen och Edssjön och 
fyra vattendragssträckor. 

Några objekt delas med andra kommuner (Sigtuna, Sollentuna, Täby, 
Upplands-Bro och/eller Järfälla kommuner).  

Våtmarksinventeringen redovisar sammantaget 33 våtmarksobjekt i 
Upplands Väsby kommun. I vattenplanens GIS-material finns 
därutöver 103 objekt som det saknas information om, vilket utgör en 
förberedelse inför framtida kompletteringar. 

Bruksanvisning till materialet 

Presentation i GIS och objektblad 
Vattenplanen tillgängliggörs i rapportformat (som Du läser just nu) 
men är i huvudsak tänkt att användas via kommunens interna geogra-
fiska informationssystem (GIS). I detta system ges övergripande 
information om områdenas naturvärden och status enligt vattenför-
valtningen genom att objekten presenteras i kartskikt. Vid klick på 
objekten i GIS-systemet öppnas en tabell med attributdata över 
bedömningarna samt länkar till VISS och till tillhörande objektdata-
blad. I objektbladet redogörs för objektet på en noggrann nivå vad 
gäller underlag för bedömningar, miljöproblem, åtgärdsförslag och all 
övrig information.    

Vilka objekt ingår i planen? 

Vattenförekomster 
Samtliga vattenförekomster presenteras i kommunens GIS-system med 
de statusbedömningar som Vattenmyndigheten fastställt. Även natur-
värden presenteras i GIS-systemet. För dessa objekt finns objektdata-
blad som alltså öppnas via musklick på objekten i kartan. 

Övrigt vatten 

Förutom vattenförekomster finns även så kallade ”övriga vatten” 
avgränsade inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheten har ännu 
inte tagit beslut om ekologisk eller kemisk status för dessa. I vattenp-
lanen presenteras tillgänglig kunskap om de sjöar som tillhör kategorin 
”övrigt vatten”. Vattendrag som utgör ”övrigt vatten” finns med i 
planens GIS-material men saknar objektblad.  

Inventerade och naturvärdesbedömda våtmarker 
Våtmarker har vid flera tillfällen inventerats och naturvärdesbedömts. 
Samtliga inventerade och naturvärdesbedömda objekt illustreras med 
sitt naturvärde i kartformat. Vid klick på dessa objekt öppnas objekt-
datablad med fullständigt underlag.  

Icke inventerade våtmarker 
I GIS-verktyget redovisas även kommunens totala mängd våtmarker, 
det vill säga även sådana som inte inventerats och naturvärdesbedömts. 
Dessa har utifrån påverkanssituationen bedömts ha liten potential för 
högre naturvärden men tas med eftersom det ändå är viktigt att ha 
kännedom om dessa. Vidare illustreras i GIS vilka områden som 
sentida fynd av större vattensalamander gjorts vid. För dessa objekt 
saknas objektblad med fullständig information. Däremot finns viss 
information i attributtabellen som öppnas med hjälp av klick på 
objektet i kommunens GIS-verktyg. 

Åtgärdsdatabas 
För att bättre kunna samordna, överblicka, prioritera och följa upp 
åtgärder har parallellt med vattenplanen en åtgärdsdatabas utvecklats. 
Databasen innehåller information om de åtgärder som inom vatten-
planen föreslås i syfte att uppnå MKN eller bevarandemål i vatten och 
våtmarker.  
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Levande material 
Såväl vattenplanen som åtgärdsdatabasen är ett levande material med 
löpande uppdatering. Vattenplanen kommer att revideras en gång per 
år medan åtgärdsdatabasen kommer att vara ett arbetsredskap som 
uppdateras kontinuerligt av kommunen själv. 

 

 

METODIK  

Arbetet med vattenplanen omfattade följande moment: 
• Sammanställning av befintlig kunskap  

o Biologiska undersökningar och naturvärdes-
bedömningar  

o Underlag för bedömning av status för yt- och 
grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen 

o Biotopkarteringar  
o Vattenkemiska och fysikaliska undersökningar  
o Existerande skydd och förordningar  

• Kunskapskomplettering avseende våtmarker, sjöar och 
vattendrag 

• Naturvärdesbedömning  
• Identifiering av särskilt värdefulla vattenmiljöer och våtmarker 
• ”Skuggbedömning” av ekologisk och kemisk status 
• Analys av miljöproblem och påverkansgrad 
• Analys av risk att vattenförekomster inte uppnår MKN 
• Åtgärdsförslag 
• Identifiering av ESKO 
• Identifiering av helhetsområden 

Nedan ges utförligare beskrivning av respektive arbetsmoment. 

Nedan ges utförligare beskrivning av respektive arbetsmoment. 
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Sammanställning av befintlig kunskap 
Kunskap som genererats i tidigare lokala, regionala och nationella 
undersökningar och projekt sammanställdes. Uppgifter inhämtades 
från VISS (VattenInformationsSystem Sverige), länsstyrelsen (www. 
gisdata.se), ArtDatabanken och ArtPortalen, , SLU (datavärd för 
nationell och regional miljöövervakning i sötvatten, inklusive fisk och 
kräftor), SGU (jordartskartor, grundvatten) och SMHI (sjö- och vatten-
dragsregister, dammregister, flödesdata, Vattenwebb). Värdefulla upp-
gifter fanns också att hämta i utredningar och inventeringar som utförts 
på kommunal nivå samt inom Oxunda vattensamverkan. Bland dessa 
kan nämnas dagvattenutredningar, Mälarstrandkarteringen (Ekologi-
gruppen & Naturvatten), och ett flertal och art- och naturinventeringar 
(Ekologigruppen, Naturvatten, Sveriges Vattenekologer).  

Våtmarker beskrevs och bedömdes framförallt med utgångspunkt i den 
nationella våtmarksinventeringen, sumpskogsinventeringen och de 
kommunala naturinventeringar som utförts. Det medför att många små 
våtmarker som inte täcks in av ovanstående inventeringar inte omfattas 
av planen.  

Kunskapskomplettering  

Våtmarker 
VMI-objekt och övriga våtmarksobjekt som sedan tidigare var kända 
för höga naturvärden återbesöktes sommaren 2012. Syftet var att 
fastställa aktuellt naturvärde.   

Naturvärdesbedömning  

Sjöar och vattendrag 
Inom föreliggande arbete utarbetades ett förslag till metodik för 
bedömning av limniska naturvärden. Metodiken innebär att 
kommunerna får en enhetlig bedömning av naturvärden på både land 
och vatten som enkelt kan förstås och tolkas av kommunens olika 
verksamheter. Bedömningssystemet bygger i huvudsak på 
värderingsmetoder enligt System Aqua och utgår i grova drag från 
kriterierna: 
1. Sällsynthet och hot mot naturtypen i fråga 
2. Förekomst av värdearter och artrikedom  
3. Naturlighet (enligt modifierat system Aqua) 
4. Förekomst av viktiga strukturer och funktioner 
5. Arealen hos området som bedöms som värdefullt enligt 1-4. 

Naturvärdena delas in i en kommunanpassad fyrgradig skala 
motsvarande den som används för landmiljöer. De klasser som 
används är 1. Nationellt naturvärde, 2. Regionalt naturvärde, 3. 
Kommunalt naturvärde och 4. Lokalt naturvärde. Metoden presenteras 
i dokumentet ”Kommunanpassad metod för bedömning av limniska 
naturvärden” (bilaga 2). 

Våtmarker 
Metodiken för bedömning av naturvärden beskrivs i bilaga 3. Natur-
värdena är indelade i fyra klasser; 1. nationellt naturvärde, 2. regionalt 
naturvärde, 3. kommunalt naturvärde och 4. lokalt naturvärde. Vid 
inventeringen av våtmarker beskrevs också förekomst av indikatorer 
för våtmarker enligt inventeringsmetodiken för VMI för att fastställa 
om ett objekt skulle bedömas som våtmark. Samma bedömnings-
metodik användes vid naturvärdesklassningen av VMI-objekten. 

Till våtmarkerna hör även småvatten som viltdammar och golfdammar. 
Dessa är i vissa fall värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom många 
groddjur och insekter är beroende av dem. Större vattensalamander är 
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en art som måste ha tillgång till småvatten för sin fortplantning. 
Naturvärdesbedömningen beaktar därför kända förekomster av större 
vattensalamander. 

I kommunen finns ett stort antal våtmarker som inte naturvärdes-
klassats. Detta beror delvis på att dessa objekt är triviala ur naturvårds-
synpunkt eller att de har varit för små för att falla ut vid de flygbilds-
tolkningar som har legat till grund för den kommuntäckande natur-
inventeringen som genomfördes 2007-2008. 

Ekologisk och kemisk status 
Gällande ekologisk och kemisk status är den status som beslutats av 
Vattenmyndigheten. I många fall saknas data avseende de ämnen som 
kemisk status bedöms utifrån. Det gör att bedömningen i vissa fall ger 
en alltför positiv bild av situationen jämfört med den verkliga. I andra 
fall har Vattenmyndigheten inte haft möjlighet att samla in och analys-
era alla befintliga underlag. Inom föreliggande arbete har parallella 
”skuggbedömningar” av ekologisk och kemisk status gjorts utifrån en 
ofta större mängd data. Förhoppningen är att dessa bedömningar kan 
ligga till grund för nästa statusbedömning och på så sätt öka bedöm-
ningarnas tillförlitlighet. Men eftersom det alltjämt är Vattenmyndig-
hetens bedömning som gäller är det denna beslutade status som redo-
visas i de vattenförekomstvisa objektbladen.   

De ”skuggbedömningar” som redovisas har gjorts i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Bedömningarna omfattar vissa avsteg från 
gällande föreskrifter. Avstegen gäller beräkningssätt för referensvärden 
och har i detta avseende utförts i enlighet med den metodik som till-
lämpas av Länsstyrelsen i Stockholms län (Hagström 2011, Pansar 
2011, Vattenmyndigheten 2013) vid inrapportering av underlag till 
Vattenmyndigheten. 

Analys av miljöproblem, påverkan, risk 
och åtgärdsbehov 

Sjöar och vattendrag 
Analys av miljöproblem utgår från jämförelser mellan miljökvalitets-
normer och Vattenmyndighetens statusbedömningar och de ”skugg-
bedömningar” som tagits fram i arbetet med vattenplanen. I de fall 
status för ett vattenobjekt (enligt Vattenmyndigheten eller vatten-
planens skuggbedömning) inte uppnår miljökvalitetsnormen är 
bedömningen att ett miljöproblem föreligger. Miljöproblem beskrivs i 
åtta kategorier motsvarande de som används inom vattenförvaltningen. 
Kategorierna för miljöproblem är Försurning, Övergödning, 
Miljögifter, Främmande arter, Vattenuttag, Flödesförändringar, 
Kontinuitetsförändringar och Morfologiska förändringar. 

Påverkansanalys utfördes baserat på befintlig kunskap om vatten-
objekten och tillhörande avrinningsområden. Påverkan kan avse 
belastning av näringsämnen och miljögifter, vattenregim och/eller 
morfologisk påverkan, exempelvis rensning och rätning av vattendrag 
eller artificiell mark i vattenobjektens närmiljö. Påverkan kan också 
beskrivas i form av punktkällor, exempelvis utsläpp från avlopps-
reningsverk, eller diffusa källor som läckage från jordbruksmark. 

Riskanalys avser en bedömning av om vattenobjektet löper risk att inte 
uppnå eller upprätthålla beslutad eller föreslagen miljökvalitetsnorm. 
Analysen baseras på jämförelser mellan aktuell status och identifierade 
miljöproblem och de påverkansanalyser som beskrivs ovan. 

Åtgärdsbehov beskrivs utifrån de miljöproblem som identifierats och 
uttrycks generellt eller specifikt beroende på tillgänglig kunskap om 
aktuellt vattenobjekt.  
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Våtmarker 
De våtmarker som finns beskrivna i objektblad är som regel inte direkt 
påverkade av någon markanvändning. Däremot kan intilliggande 
markanvändning påverka våtmarken negativt. Därför anges vilken typ 
av markanvändning som råder kring våtmarken och vilken typ av 
påverkan den kan ha på våtmarken. Åtgärdsbehov beskrivs utifrån den 
påverkan som identifierats och uttrycks generellt för våtmarksobjekt. 

Grundvatten 
Grundvattenförekomster omfattas av risk- och påverkansanalys enligt 
bedömningsgrunderna inom vattenförvaltningen. Påverkansanalysen 
omfattar kemisk påverkan (punktkällor och diffusa källor) och 
kvantitativ påverkan (vattenuttag, konstgjord infiltration och 
saltvatteninträngning). Analyserna ligger till grund för bedömningen 
av åtgärdsbehov. 

Förslag till ESKO 
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) har föreslagits inom 
arbetet med vattenplanen. Det har gjorts utifrån både naturvärden och 
miljöernas känslighet där risken för försämrad status till följd av 
miljöproblem som övergödning beaktats. Metodiken överensstämmer 
med den som beskrivs i Ekologigruppens utkast från 2011 avseende 
metodbeskrivning för utpekande av ESKO. 

Helhetsområden 
Helhetsområden identifierades utifrån en sammanvägning av framför 
allt våtmarks- och limniska värden men även mot terrestra naturvärden. 

Helhetsområdena avseende vatten har harmonierats med de tidigare 
utpekade helhetsområdena för kommunens terrestra värden.  

GIS 
GIS-skikt och annan information sammanställdes om de sjöar, vatten-
drag, grundvatten och våtmarker som finns i kommunen, se nedan. 
Därefter tilldelades objekten ett nytt ID-nummer för att underlätta 
benämningen i vattenplanen. ID-numret används i all hantering av 
GIS-material, vid benämning av objektsblad samt i åtgärdsdatabasen. 

Som attribut i GIS-skikten ingår naturvärde för samtliga sjöar, vatten-
drag och våtmarker som besökts i fält. För sjöar och vattendrag som är 
vattenförekomster finns även Vattenmyndighetens bedömning av 
ekologisk och kemisk status. De ”skuggbedömningar” av ekologisk 
status som gjorts redovisas objektbladen. För grundvattenföre-
komsterna finns vattenmyndigheternas statusbedömningar av kemisk 
och kvantitativ status, samt om det finns risk att MKN inte uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I de attributtabeller som kan öppnas via GIS-verktyget anges också det 
ID-nummer som används i VISS och SVAR och består av ”SE” eller 

”NW” följt av koordinater. I de fall där vattendragen eller sjöarna ej 
finns med som vattenförekomster i VISS anges det i attributtabellen. 
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Lista över underlag som använts vid sammanställning av kartor: 

SMHI (Svenskt Vattenarkiv, SVAR): Vattenförekomster, övrigt 
vatten, delavrinningsområde och huvudavrinningsområde. 

SGU: Grundvattenförekomster. 

VattenInformationsSystem Sverige (VISS): Ekologisk status, 
kemisk status, kvantitativ status och risk att kemisk status inte uppnås.  

Naturvattens naturvärdesbedömningar av ytvattenförekomster 

Ekologigruppens naturvärdesbedömning av våtmarker som ingår i 
VMI (våtmarksinventeringen). 

Skogsstyrelsen: Sumpskogsinventering (ej naturvärdesbedömda). 

Fastighetskartan: Sankmarker (ej naturvärdesbedömda). 

Artportalen: Observationer av större vattensalamander. 
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RESULTAT 

Naturvärden 
Trots det relativt vattenfattiga landskapet i kommunen finns ett antal 
sjöar, vattendrag och våtmarker med högre naturvärden. Naturvärdena 
för samtliga bedömda vatten och våtmarker redovisas i kartorna i figur 
1 och 2. 

Sjöar och vattendrag 
Limniska naturvärden inom kommunen förekommer både i form av 
naturvårdsintressanta naturtyper och särskilt värdefulla arter, det vill 
säga arter som är hotade eller ovanliga samt arter som signalerar höga 
naturvärden och/eller fyller viktiga ekologiska funktioner. Här finns 
även exempel på Naturligt näringsrika sjöar (naturtyp inom Natura 
2000) och nyckelbiotoperna Mynningar och deltan samt Hävdade 
strandängar. 

Mälaren och Oxundaåns vattensystem utgör livsmiljö för flera hotade 
eller ovanliga arter såsom asp, uddnate, utter och äkta målarmussla. 
Fågelfaunan är mycket rik i exempelvis Fysingen och Edssjön, och 
innefattar flera rödlistade häckande arter. Utifrån förekomsten av dessa 
arter och den i många avseenden låga graden av mänsklig påverkan har 
merparten av kommunens sjöar och vattendrag bedömts hysa natur-
värden av regionalt intresse. De enda vattenobjekten med något lägre 
naturvärde var Fjäturen och Hagbyån som bedömdes vara av komm-
unalt naturvärde då värdefulla arter saknades och påverkan från 
mänskliga aktiviteter var mer påtaglig.  

För detaljerade beskrivningar och hänvisas till vattenplanens faktablad 
för respektive objekt. 

 

Våtmarker 
I kommunen finns ett flertal våtmarker med höga naturvärden (figur 2). 
Av de 33 fältbesökta våtmarkerna bedöms tre ha mycket högt natur-
värde (klass 2 – regionalt intresse). 23 bedöms vara av högt naturvärde, 
(klass 3 – kommunalt intresse) och sju av visst naturvärde (klass 4 – 
lokalt intresse). Dessa utgörs framför allt av blandsumpskogar och 
alsumpskogar men strandängar och andra öppnare våtmarker före-
kommer också. Många våtmarker är små och insprängda i skogs- och 
odlingslandskap, men det finns även några större objekt, exempelvis i 
anslutning till sjön Fysingen och Edssjön. Fysingens södra strand-
miljöer med hävdade strandängar och mosaikbildande vassbälten utgör 
ett av de värdefullaste våtmarksområdena i kommunen. Dess miljöer 
bedöms vara av regionalt intresse för naturvården och av stor betydelse 
för fågellivet i regionen. Vid Edssjön finns strandängar och andra typer 
av öppna våtmarker med höga naturvärden. Dessa bedöms ha höga 
naturvärden, klass 3.  

På Kairoplatån ligger en mycket fin blandsumpskog med en liten 
tallmosse insprängd i den övriga kärrmiljön. Området är av Skogs-
styrelsen utpekat som nyckelbiotop, och är i våtmarksinventeringen 
klassad som högt naturvärde, klass 3. Det finns även ett antal små 
sumpskogar och öppna våtmarker som bedöms vara av kommunalt 
intresse för naturvården. Detaljerade beskrivningar återfinns i 
objektbladen för de enskilda våtmarksobjekten. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
Figur 1. Naturvärden hos kommunens sjöar och vattendrag. Streckad linje anger kommunens enda helhetsområde. 



 
  

 
Figur 2. Naturvärden hos inventerade våtmarker inom Upplands Väsby kommun. 
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Helhetsområdet Oxundaåns vattensystem 
Ett område har identifierats som ett helhetsomårde av naturvärden. 
Detta innefattar vatten, våtmarker och värdefull skog vid Oxundaån, 
Oxundasjön, Verkaån, Fysingen, Edssjön, Edsån, södra Rosers-
bergsviken och Norrviken (figur 1). I området finns flera stormussel-
arter (däribland den rödlistade flata dammusslan), lek- och uppväxt-
områden för utter, asp, nissöga, ål samt värdefulla fågelområden 
(framför allt Oxundasjön och Fysingen).  

Edsån rätades ut för cirka 150 år sedan men hyser ändå höga natur-
värden. Här återfinns sex av Sveriges åtta stormusselarter, bland annat 
den rödlistade flata dammusslan (nära hotad). Vidare har de ovanliga 
snäckorna ribbskivsnäcka och flat kamgälsnäcka påträffats. 

Edssjön och Oxundasjön tillhör Stockholmsområdets främsta fågelsjöar 
med runt 180 observerade arter. Nordost om Oxundasjön finns ett 
område med naturskog och god tillgång på gamla träd och död ved.  

Norrviken har höga limniska värden till följd av fria vandringsvägar, 
naturliga vattenståndsfluktuationer, till stor del naturliga och trädbe-
vuxna stränder samt en divers fiskfauna med elva arter. Sjön och dess 
omgivningar fyller även viktiga funktioner för fågellivet med ett stort 
antal observerade arter.  

Sjön Fysingen och dess strandmiljöer har höga naturvärden med ett 
artrikt vegetationssamhälle (bland annat vattenaloe) samt värdefull 
sumpskog och blandlövskog utmed östra sidan. Sjöns vida vassbälten 
är av värde för många fåglar, bland annat sångare. Delar av stränderna 
utgörs av betade strandängar med artrik flora.  

Ekologisk och kemisk status i ytvatten 
Vattenmyndighetens statusbedömningar för ytvattenförekomsterna i 
kommunen visas i figur 3 och 4 respektive tabell 1. Tabellen visar 
också beslutade miljökvalitetsnormer. 

 
Figur 3. Ekologisk status för kommunens ytvattenförekomster. 

Endast en av kommunens sammanlagt åtta ytvattenförekomster har av 
Vattenmyndigheten bedömts ha god ekologisk status och följer således 
miljökvalitetsnormen. Detta gäller vattenförekomsten Oxudaån-
Verkaån. Vattenföre-komsterna Mälaren-Ekoln Skarven och 
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Oxundaån-Edsån har otillfreds-ställande status och övriga måttlig 
status. Orsaken till att sju av vattenförekomsterna inte uppnår god 
status är i huvudsak övergödning. 

Samtliga vattenförekomster, undantaget Fysingen, bedömdes ha god 
kemisk status (figur 4). Orsaken till att inte Fysingen når MKN är att 
förhöjda halter tributyltenn (TBT) uppmätts. Nämnvärt är att underlag 
för bedömning av kemisk status saknas i stor utsträckning. De beslut 
som redovisas baseras i de flesta fall på så kallade expertbedömningar. 
Det finns således en risk att den positiva bilden åtminstone delvis är ett 
resultat av kunskapsbrist. Detta gäller särskilt de vattenförekomster 
som belastas av dagvatten och industri. 

De ”skuggbedömningar” som gjorts i arbetet med vattenplanen är i 
stort sett samstämmiga med Vattenmyndighetens beslut. De objekt där 
bedömningen avviker är Oxundaån som enligt skuggbedömningen har 
god ekologisk status (i stället för måttlig) samt Oxundaån-Edsån som 
enligt skuggbedömningen har måttlig status (i stället för otillfreds-
ställande). Vattenförekomsten Oxundaån-Verkaån har enligt skugg-
bedömningen måttlig status och inte god status som utgör gällande 
status. 

Alla de båda sjöarna i kategorin ”övrigt vatten”, Fjäturen och Edssjön, 
bedömdes inom arbetet med vattenplanen vara av måttlig ekologisk 
status. Även här var övergödning anledningen till att god status inte 
uppnås.  

 
Figur 4. Kemisk status för kommunens ytvattenförekomster. Samtliga av 
Sveriges ytvattenförekomster har för höga halter av kvicksilver, figuren visar 
därför kemisk status exklusive kvicksilver. Fysingen är den enda ytvatten-
förekomst som inte uppnår god status. 
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Risk för att MKN inte uppnås 
Vattenmyndigheten har analyserat riskerna för att MKN ej nås i 
vattenförekomster med sämre ekologisk status än god. Det innebär 
alltså att Oxundaån-Verkaån är den enda som inte riskklassats. Vad 
gäller kemisk status har Fysingen klassats till risk för att inte uppnå  
kemisk status. Riskklassningen av Fysingen är en följd av att statusen i 
vattenförekomsten beslutats till ”uppnår ej god kemisk status” enligt 
den princip som beskrivs ovan. 
Tabell 1.  Ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomster samt 
MKN för dessa. Normalt ska god ekologisk och kemisk status uppnås till 2015, 
där detta inte ansetts möjligt har tidsfrist getts till 2021. 

 
 

Kemisk och kvantitativ status i 
grundvatten 
Vattenmyndighetens statusbedömningar för kommunens tre 
grundvattenförekomster visas i kartorna i figur 5 och 6 respektive tabell 
2. Samtliga tre vattenförekomster bedömdes ha god kvantitativ status. 
Kemisk status bedömdes vara otillfredsställande för Stockholmsåsen-
Upplands Väsby med anledning av förhöjda kloridhalter. Övriga två 
grundvattenförekomster bedömdes ha god kemisk status.     

Namn Ekologisk 
status 

Ekologisk 
MKN 

Kemisk 
status 

Kemisk MKN 

Fysingen Måttlig God 2021 Uppnår ej 
god 

God 2015 
(undantag 
TBT 2021) 

Mälaren-Ekoln 
Skarven 

Otillfredss
tällande 

God 2021 God God 2015 

Oxundasjön Måttlig God 2021 God God 2015 

Oxundaån Måttlig God 2021 God God 2015 

Oxundaån-Edsån Otillfredss
tällande 

God 2021 God God 2015 

Oxundaån-Hagbyån Måttlig God 2021 God God 2015 

Oxundaån-Verkaån 

Norrviken 

God 

Måttlig 

God 2015 

God 2021 

God 

God 

God 2015 

God 2015 

http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660637-161566
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660670-161573
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660768-162390
http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660620-161836
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Figur 5. Kemisk status för grundvattenförekomster inom Upplands Väsby 
kommun.  

 

 
Figur 6. Kvantitativ status för grundvattenförekomster inom Upplands Väsby 
kommun.  

Risk för att MKN inte uppnås 
Samtliga tre grundvattenförekomster i kommunen är riskklassade 
avseende kemisk status. För Stockholmsåsen-Sollentuna och 
Stockholmsåsen-Norrsunda motiveras riskklassningen av en hög 
potentiell föroreningsbelastning. Ingen risk bedöms föreligga för att 
god kvantitativ status inte ska uppnås eller upprätthållas. 
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Tabell 2.  Grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Upplands Väsby har 
otillfredsställande kemisk status och god kvantitativ status. De andra grund-
vattenförekomsterna har god kemisk och kvantitativ status idag. Alla tre 
vattenförekomsterna bedöms vara i risk för att kemisk MKN inte uppnås till 
2015 p.g.a.(*) närliggande väg, järnväg, jordbruk och tätort eller (**) mycket 
stor potentiell föroreningsbelastning eller (*** )att kloridhalten överstiger 
riktvärdet (100 mg/L) samt en mycket stor potentiell föroreningsbelastning. 

Namn Kemisk status 
Kvantitativ 
status 

MKN 
Risk för att 
MKN inte 
uppnås 

Stockholmsåsen-
Norrsunda 

God God 

God 
kemisk 
och 
kvantitativ 
status 
2015 

Risk för 
kemisk 
MKN* 

Stockholmsåsen-
Sollentuna 

God God 

God 
kemisk 
och 
kvantitativ 
status 
2015 

Risk för 
kemisk MKN 
(**) 

Stockholmsåsen-
Upplands Väsby 

Otillfredsställande God 

God 
kemisk 
och 
kvantitativ 
status 

Risk för 
kemisk 
MKN(***) 

2015 

 

Miljöproblem 

Sjöar och vattendrag 
Till följd av en sedan lång tid intensiv markanvändning i ett relativt tätt 
befolkat område finns miljöproblem som medfört att god status inte 
uppnås och riskerar att inte uppnås för de flesta av vattenföre-
komsterna.  

Övergödning 

Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är övergödning. 
Övergödning och förhöjda närsalthalter leder till syrgasbrist och 
förändringar av arters förekomst och dominansförhållanden. I Upplands 
Väsby kommun är dagvatten och jordbruk de huvudsakliga källorna till 
förhöjd näringsbelastning. Enskilda avlopp utgör en mindre källa som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. Ytterligare en källa till 
förhöjda närsalthalter är sjöarnas sediment. Efter en historiskt sett hög 
näringsbelastning har fosfor lagrats i bottnarna. Fosforn återförs till 
vattenfasen under syrgasfria förhållanden, vilket beskrivs som intern 
belastning av fosfor. Risk för betydande internbelastning föreligger för 
Norrviken och även Oxundasjön.  
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Miljögifter 

Underlag för bedömning av miljögifter saknas i stor utsträckning vilket 
medför att miljöproblemets omfattning är osäker. Fysingen är den enda 
vattenförekomst där mätdata visar på förhöjda halter. Det finns dock 
anledning att misstänka att miljögifter utgör ett problem även i andra av 
kommunens vatten. Främst gäller det sjöar och vattendrag som belastas 
av dagvatten och industri. 

Hydromorfologiska förändringar och förändrad kontinuitet 
Miljöproblemet ’hydromorfologiska förändringar’ avser förändringar 
av vattenstånd, flöden, markanvändning i närmiljön och påverkan på 
vattendragens lopp. Kontinuitet beskriver flödesvägen i vattendrag och 
handlar om vandringshinder. 

De flesta sjöar och vattendrag i kommunen är tydligt präglade både av 
den urbana miljön och jordbruket. Vattendragen är rensade eller rätade 
och svagt beskuggade. De flesta sjöar är sänkta, samtliga för mer än 
femtio år sedan. I utloppet av Fysingen finns ett dämme som reglerar 
vattenståndet och som också, åtminstone tidvis, utgör vandringshinder 
för fisk och andra vattenlevande organismer. Flera sjöar och de flesta 
vattendrag påverkas även genom en hög andel artificiell mark, 
åkermark eller urban mark, i närmiljön. 

Främmande arter 
De för Sverige främmande arterna vandrarmussla, signalkräfta, smal 
vattenpest och vattenpest förekommer numera med stor regional 
spridning och påträffas frekvent även i Upplands Väsby kommun.  

Främmande arter kan innebära miljöproblem genom smittspridning 
(signalkräfta) och genom hot mot den inhemska floran och faunan. Så 
är fallet med undervattensväxten vattenpest som konkurrerar ut mindre 
konkurrenskraftiga svenska arter, däribland rödlistade natearter. 

Vandrarmusslan kan utgöra ett hot mot den inhemska stormusselfaunan 
genom att kolonisera dessa djur och på så vis konkurrera om 
födotillgången samt hindra förflyttning. Musslan har också orsakat 
problem i reningsverk genom igensättning av rör. Signalkräfta och 
vandrarmussla även vissa förtjänster i ekosystemet. Signalkräfta fyller 
den ekologiska nisch som tidigare tillhörde flodkräftan, och 
vandrarmusslan är en effektiv filtrerare som bidrar till att minska 
vattnets grumlighet och som utgör föda för fågel och fisk. 

Våtmarker 
Ett påtagligt hot mot många våtmarker, och framför allt sumpskogar 
och öppna våtmarker i skog, är skogsbruket. Även om man inte 
avverkar sumpskogar så kan de lätt påverkas negativt av avverkningar i 
dess direkta närhet. Exempelvis kan hydrologin i våtmarken förändras 
genom trädens minskade vattenupptag eller  genom att spår från 
skogsmaskiner fungerar som diken och avleder vatten från dessa. Vid 
avverkning i direkt anslutning till sumpskogar påverkas även 
lokalklimatet negativt genom att sumpskogen blir mer exponerad för 
sol och vind. Strandängar och fuktängar hotas av igenväxning då de 
inte längre hävdas. Vissa våtmarker i anslutning till bebyggd mark 
hotas av exploatering. 
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Grundvatten 
Kommunens tre grundvattenförekomster är alla riskklassade med 
avseende på kemisk status. Miljöproblemet för Stockholmsåsen-
Upplands Väsby handlar om kloridkontaminering från ett tidigare 
saltupplag. För de båda andra magasinen rör det sig om en hög 
potentiell föroreningsbelastning.  

Åtgärdsbehov 

Sjöar och vattendrag 
För att nå miljökvalitetsmål och MKN avseende ekologisk status 
behövs framför allt åtgärder för att minska övergödningsproblemen, 
men även åtgärder för att bevara och utveckla arternas livsmiljöer. 

Till åtgärder för att minska övergödningsproblemen hör att: 

- Anlägga dagvattendammar eller andra reningsanordningar för 
att minska näringstillförseln från vägar och detaljplanelagda 
ytor. 

- Utreda och åtgärda fosforläckage från sjöbottnar  

- Minska jordbrukets läckage av fosfor genom 
informationsinsatser och tillsyn. 

- Etablera odlingsfria zoner mellan åkermark och vattendrag. 

- Inventera och vid behov åtgärda läckage från enskilda avlopp 
genom anslutning till det kommunala avloppsnätet eller genom 
att tillämpa mer effektiva reningsmetoder. 

 

För att nå eller följa MKN avseende kemisk status behövs  

- Dagvattendammar eller andra reningsanordningar anläggas för 
att minska tillförseln av miljögifter från vägar och 
detaljplanelagda ytor. 

- Föreläggande om egenkontroll för verksamheter som kan 
befaras belasta miljön med förhöjda halter av miljöfarliga 
ämnen. 

- Ökad tillsyn av företag med ansvar för miljöfarlig verksamhet.  

- En plan för att minimera riskerna för läckage miljögifter från 
MIFO och annan förorenad mark. 

För att bevara och utveckla livsmiljöer i sjöar och vattendrag behövs: 

- Hänsyn vid planering av bebyggelse och infrastruktur samt 
inom jord- och skogsbruk. 

- Eliminering av vandringshinder för fisk. 

- Etablering av träd- och buskbevuxna kantzoner längs 
vattendrag.  

ESKO 

Kommunens vattenmiljöer är påverkade av såväl övergödning som av 
historiska diknings-, torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Det är 
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därför mycket viktigt att värna de kvarvarande vattenmiljöerna och 
skydda dessa för att bibehålla livsmiljöer och spridningsmöjligheter för 
arter. ESKO är områden som har ekologiska funktioner som är särskilt 
känsliga för störningar och ingrepp. De känsliga områdena innehåller 
som regel många ovanliga växter och djur, som konsekvens av att dessa 
miljötyper tidigare ofta har skadats eller gått förlorade. Om vi i ett 
område hittar många rödlistade arter som är hotade eller sällsynta, är 
detta sannolikt ett ekologiskt särskilt känsligt område. 

Känsligheten beror i många områden av att vissa ekologiska funktioner 
lätt kan störas. En våtmark är t.ex. starkt beroende av en fungerande 
vattenbalans, hydrologi. Om våtmarken dikas på sitt vatten, förloras en 
av naturtypens viktigaste ekologiska funktioner. Som en följd, kommer 
många växt- och djurarter också att försvinna.  

Ytterligare andra ESKO-områden är redan så skadade, att vi måste ta 
särskild hänsyn för att de ska kunna återhämta sig. Det gäller t.ex. 
förorenade sjöar, där nya föroreningar måste undvikas för att de 
ekologiska funktionerna ska kunna återhämta sig. 

Kommunens större sjöar och vattendrag har relativt höga naturvärden 
med en rad ekologiska funktioner. Samtidigt utgör de vattenföre-
komster inom vattenförvaltningen vilket innebär att miljökvalitets-
normer om god stats ska nås och att statusen inte får försämras. Utifrån 
dessa aspekter föreslås kommunens samtliga vattenförekomster och 
deras stränder omfattas av ESKO (figur 7). 

Våtmarker 
Följande åtgärder och styrmedel bedöms behövas för att bevara och 
utveckla värdefulla våtmarker: 

- Information om våtmarkernas värde och funktion riktad till 
markägare, exempelvis i form av ”Greppa näringen”.  

- Återskapande, skötsel och bibehållen hävd av stränder och 
våtmarker i syfte att förbättra villkoren för växter och djur. 

- Anläggning av dammar i syfte att rena förorenat eller fosforrikt 
vatten för att minska övergödning och miljögiftsbelastning på 
yt- och grundvatten. 

- Fortsatt dialog med skogsägare för att få till ökad hänsyn inom 
skogsbruket, vad det gäller buffertzoner och körskador i och 
intill våtmarker. 

- Information om ekonomiskt stöd för anläggning och 
återskapande av våtmarker. 

Grundvatten 
För att minska riskerna för miljöproblem och att miljökvalitetsnormer 
inte nås för kommunens grundvatten bedöms det finnas behov av 
följande:  

- Arbetet med revidering av föreskrifter och geografisk 
omfattning av vattenskyddsområde bör fortsätta.  

- I den kommunala planeringen tas särskild hänsyn till risken att 
grundvattenförekomsterna inte uppnår MKN. I planeringen bör  

- särskilt beaktas transporter av farligt gods, olycksrisker samt 
risker för kontaminering av grundvattenförekomster 
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Behov av ökad kunskap 
Behov av kunskapskomplettering föreligger för säkrare bedömning av 
kemisk status. Här krävs undersökning av prioriterade ämnen i 
riskklassade sjöar och vattendrag. 

Vassdominerade strandsträckor omfattades inte av den 
Mälarinventering som utfördes 2006 vilket innebär att kunskapen om 
områdets grunda mjukbottnar är otillräcklig. I dessa miljöer finns goda 

möjligheter att hitta rödlistade arter som äkta målarmussla samt band- 
och uddnate. 
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Figur 7. Förslag till ESKO med avseende på vatten. 
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BILAGA 1 - 
BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Art- och habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter. Direktivet anger vilka arter 
och naturtyper som ska skyddas inom EU. 

Avrinningsområde Hela det område som avrinner till ett 
vattenobjekt inklusive vattenobjektet i sig. 
Den totala yta som bidrar med avrinning till 
ett vattenobjekt.  

Delavrinningsområde Det område som avrinner direkt till ett 
vattenobjekt inklusive vattenobjektet i sig. 
Den yta som lokalt bidrar med avrinning till 
ett vattenobjekt. Utgör del av objektets 
avrinningsområde. 

Ekologisk status Den ekologiska kvaliteten för en 
ytvattenförekomst som inte är konstgjord eller 
kraftigt modifierad, uttrycks som ”hög”, 
”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller 
”dålig”. En bedömning skall ske enligt så 
kallade bedömningsgrunder som framgår av 
Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter 
(NFS 2008:1). Det innebär i praktiken att en 
bedömning ska ske av de olika 

kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i 
bilagorna till föreskrifterna, för att leda fram 
till en samlad bedömning av 
vattenförekomstens ekologiska status. 

EU-art Med EU-art avses i detta arbete arter i 
habitatdirektivets bilaga 2 eller 
fågeldirektivets bilaga 1. 

Grundvattenförekomst En avgränsad volym grundvatten i en eller 
flera akviferer. En vattenförekomst är, enligt 
vattenförvaltningsförordningen för vatten, den 
minsta enheten för beskrivning och 
bedömning av vatten. 

Hydrologisk regim Beskriver vattenståndsvariationer och 
vattenflöden. 

Kemisk grundvattenstatus Den kemiska kvaliteten hos en 
grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” 
eller ”otillfredsställande”. Kemisk 
grundvattenstatus bedöms i enlighet med de 
bedömningsgrunder som framgår av SGU:s 
klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2). 
Det innebär i praktiken att bedömningen sker i 
förhållande till de riktvärden som anges i 
bilaga 1 till föreskrifterna, om inte 
vattenmyndigheten har beslutat om andra 
riktvärden. 

Kemisk ytvattenstatus Den kemiska kvaliteten hos en 
ytvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller 
”uppnår ej god”. Kemisk ytvattenstatus 
bedöms i förhållande till de halter för 
prioriterade ämnen som inte får överskridas 
enligt vattenförvaltningsförordningen med 
dess hänvisningar till artikel 3 och bilaga I i 
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direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen.  

Kontinuitet Beskriver om flödesvägen är bruten av 
barriärer som hindrar vandrande 
vattenorganismer att ta sig fram i vattendrag. 
Barriärer kan till exempel vara dammar, 
vägtrummor och fiskgaller. 

Kvantitativ status Tillstånd relaterat till direkta och indirekta 
vattenuttags påverkan på en 
grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” 
eller ”otillfredsställande”. Kvantitativ status 
bedöms i enlighet med SGU:s 
klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2) 
och innebär i praktiken en bedömning av om 
det råder balans mellan nybildning och uttag 
av grundvatten i en grundvattenförekomst. 

Lokal påverkan Påverkan från delavrinningsområdet 
Miljögifter Benämning på kemiska ämnen som i höga 

halter är skadliga i den yttre miljön, 
framförallt långlivade organiska ämnen (t.ex. 
DDT, PCB) och vissa metaller (t.ex. 
kvicksilver och bly). En entydig definition av 
begreppet saknas. Några av de ämnen (främst 
några metaller, t ex zink och koppar) som 
benämns som miljögifter kan vara 
livsnödvändiga i lägre halter medan de är 
skadliga i högre halter. Inom 
vattenförvaltningen används begreppet 
miljögifter i en vid betydelse för ämnen och 
föreningar som kan skada biologiska 
processer och därmed miljön när de 
förekommer vid alltför höga halter.  

Miljökvalitetsnorm (MKN) En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om 
kraven på kvaliteten i luft, vatten, mark eller 
miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer är 
styrande för myndigheter och kommuner när 
de tillämpar lagar och bestämmelser, t ex vid 
tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid 
planläggning enligt plan- och bygglagen.  
Inom vattenförvaltningen fastställs 
miljökvalitetsnormer för varje 
vattenförekomst, och anger krav på att uppnå 
en viss yt- eller grundvattenstatus i 
vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormerna 
ligger också till grund för 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som 
ska syftar till att miljökvalitetsnormerna 
uppnås. 

Morfologi Beskriver fysiska förhållanden och 
förändringar av dessa, exempelvis 
förändringar i strandzonen till följd av ingrepp 
som sjösänkning och muddring, artificiell 
mark i närmiljön, rensning och rätning av 
vattendrag. 

Nyckelbiotop Naturtyp med förutsättning att hysa hotade 
arter och/eller med särskilt viktig ekologisk 
funktion. 

Porakvifer Akvifer är en grundvattenansamling från 
vilken grundvatten kan utvinnas. I en 
porakvifer finns grundvattnet i porer mellan 
korn av exempelvis sand eller grus. 

Prioriterade ämnen Ämnen som anges i bilaga X till ramdirektivet 
för vatten samt i dess senaste lydelse enligt 
bilaga II till direktivet om 
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miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen. I 
bilagan finns 33 prioriterade ämnen eller 
ämnesgrupper, varav 20 har identifierats som 
prioriterade farliga ämnen. Dessa ämnen 
ligger till grund för klassificeringen av kemisk 
status i ytvatten, tillsammans med vissa andra 
sk särskilda förorenande ämnen. 

Signalart En art som indikerar att en naturtyp utgör 
nyckelbiotop 

Särskilda förorenande ämnen Ämnen som släpps ut i betydande mängd i en 
vattenförekomst (enligt bilaga VIII i 
ramdirektivet för vatten). Med utsläpp i 
betydande mängd förstås utsläpp i sådana 
koncentrationer att det kan hindra att god 
ekologisk status uppnås till år 2015. Särskilda 
förorenade ämnen ska vägas in i 
klassificeringen av ekologisk status. 
Vattenmyndigheten bedömer vilka ämnen 
som släpps ut i betydande mängd samt 
fastställer klassgränser för bedömning av 
ekologisk status med avseende på dessa 
ämnen.  

Sprickdalssjö  Sjöar som ligger i en spricka i berggrunden. 
De har ofta branta stränder, stort djup och 
näringsfattigt vatten.  

Tidsfrist Ett beslut om undantag som medger att 
kvalitetskraven för en vattenförekomst uppnås 
till en senare tidpunkt än den 22 december 
2015. Enligt vattenförvaltningsförordningen 
ska kvalitetskraven för vattenförekomster 
fastställas så att åtminstone god yt- eller 

grundvattenstatus uppnås senast den 22 
december 2015. Vattenmyndigheten får dock 
besluta om undantag från detta och medge att 
kraven uppnås till en senare tidpunkt. Sådana 
tidsfrister kan medges till den 22 december 
2021, eller som längst till den 22 december 
2027. Om genomförda åtgärder inte hinner ge 
effekt i miljön på grund av naturliga 
förhållanden får dock längre tidsfrister 
medges. 

Total påverkan Påverkan från avrinningsområdet 
Typiska arter Används inom art- och habitatdirektivet för 

att mäta kvaliteten på miljön 
Undantag  Vattenmyndigheten kan under vissa 

förutsättningar besluta om undantag från de 
grundläggande kraven att uppnå god yt- eller 
grundvattenstatus senast den 22 december 
2015, enligt 4 kap 9-12 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. Många 
vattenförekomster i landet är så starkt 
påverkade av mänsklig verksamhet att det inte 
är möjligt att uppnå god status i tid till 2015 
eller kanske inte alls. Då finns det fyra 
möjligheter till att besluta om undantag från 
kraven: 

  - tidsfrist, dvs. att kraven uppnås vid en senare 
tidpunkt (9 §), 

  - mindre stränga kvalitetskrav, dvs. att en 
sämre kvalitet än god status godtas (10 §), 

  - mindre strängt krav för en ny verksamhet av 
särskilt stor allmän betydelse, under vissa 
förutsättningar (11 §), samt 
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- tillfälliga försämringar på grund av natur-
liga orsaker eller till följd av olyckor (12 §). 

Vattenförekomst En vattenförekomst är, enligt 
vattenförvaltningsförordningen för vatten, den 
minsta enheten för beskrivning och 
bedömning av vatten. 

Ytvattenförekomst En avgränsad och betydande förekomst av 
ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller delar av 
en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i 
övergångszonen eller ett kustvattenområde. 
Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde 
kan bestå av flera ytvattenförekomster. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Ekologigruppen AB och Naturvatten har under flera år arbetat med och vidare-
utvecklat naturvärdesbedömning i akvatiska miljöer.  

I arbetet med att ta fram vattenplaner för Upplands Väsby och Sigtuna kommuner 
ingick att presentera förslag till en kommunanpassad naturvärdesskala och metod för 
bedömning av limniska naturvärden. Målet har varit att en enhetlig bedömning av 
naturvärden på både land och vatten som enkelt kan förstås och tolkas av 
kommunens olika funktioner. Syftet med naturvärdesbedömning är att identifiera 
miljöer som hyser eller kan hysa höga naturvärden, samt att identifiera eventuella 
osäkerheter i naturvärdesbedömningen. Effektmål med detaljerad 
naturvärdesbedömning oftast att skapa ett bra kunskapsunderlag för att kunna 
tillvarata naturvärden i samband med ändrad markanvändning. Exempel på 
användningsområden är detaljplaner, vägplaner, fördjupade översiktsplaner, 
skötselplaner för och bildande av naturreservat, etc.  
Arbetet med att fram metoden har utgått från följande förutsättningar: 

• Metoden ska mynna ut i en kommunanpassad fyrgradig skala motsvarande 
den skala som används för landmiljöer. 

• Metoden bör så långt möjligt utformas så att den uppfyller de krav som ställs 
i förslag till SIS-standard för naturvärdesbedömning.  

• Metoden ska ta hänsyn till de differentieringar som behövs av bedömning av 
naturvärden i tätortsnära områden, i synnerhet storstadsområden, samt i 
områden med extensiv markanvändning. 

• Metoden ska så långt möjligt bygga på befintliga metoder och 
utvärderingssystem exempelvis miljöövervakning och bedömningar inom 
vattenförvaltningen. 

Analyserade metoder 
Följande metoder och tidigare förslag och tolkningar har analyserats och använts i 
arbetet: 

• System Aqua (Naturvårdsverket 2001) 

• Metodik för detaljerad naturvärdesbedömning för landmiljöer 
(Ekologigruppen 2012) 

• Ekologigruppens och Naturvattens anpassning av naturvärdesbedömning 
från 2006 (Mälarstränder vid Sigtuna och Upplands Väsby) 

• Ekologigruppens och Naturvattens förslag till kriterier för bedömning av 
kustnära marina miljöer (Österåkers kommun 2008) 

• Naturvattens reviderade förslag till limnisk naturvärdesbedömning i 
”Kartering av limniska naturvärden – Lovön, Kärsön, och Fågelön. 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2012:5) 
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System Aqua  
System Aqua är ett genomarbetat system varför systemets huvudprinciper används i 
föreliggande metod för limnisk naturvärdesbedömning. De kriterier som används, 
”naturlighet” och ”artrikedom”, nyttjas på samma sätt inom föreliggande metodik, så 
bedömningarna kan göras jämförbara med andra inventeringar enligt System Aqua.  

System Aqua är ett verktyg både för att beskriva och bedöma naturvärden i vatten. 
Syftet med System Aqua är att på ett enhetligt sätt kunna göra jämförelser både 
objektsvis och avrinningsområdesvis samt jämförelser över tiden för objekt och 
avrinningsområden.  

Antalet arter, artrikedomen, har fått en särställning i systemet då detta kriterium kan 
användas vid karakteriseringen av objekt och dessutom som ett utslagsgivande 
kriterium då flera objekt erhållit samma värdering i övrigt. Bedömningen baseras på 
artobservationer från den senaste tioårsperioden. För fågel omfattar bedömningen 
dessutom enbart arter som häckar vid eller i omedelbar anslutning till aktuellt vatten, 
det vill säga är starkt knutna till sjön eller vattendraget. Observationer av tillfälligt 
besökande arter påverkar således inte i strikt mening naturvärdesbedömningen. 
Eventuella undantag från dessa riktlinjer skall motiveras.  

Ett problem med systemet är att naturligheten har avgörande betydelse för 
värderingen, vilket kan medföra att sjöar och särskilt vattendrag i urbana eller hårt 
”brukade” områden klassas lågt och att vissa värdefulla vattenmiljöer inom 
kommunen eller länet inte får det skydd eller hänsyn som behövs för att långsiktigt 
bevara värdet. System Aqua ställer även höga krav på artinventeringar vilket inte 
alltid finns tillgängliga eller är möjliga att genomföra. 

System Aqua är ett genomarbetat system varför lämpliga delar så långt möjligt bör 
användes även i denna metod för limnisk naturvärdesbedömning. De kriterier som 
används, ”naturlighet” och ”artrikedom”, lämnas intakta så bedömningarna kan 
göras jämförbara med andra inventeringar enligt System Aqua.  

I System Aqua ingår tre separata moment: att karakterisera, att värdera och att 
beskriva speciella förhållanden för avrinningsområden och objekt. De två kriterier 
som ingår i värderingen av objekt är ”naturlighet” och ”raritet”, d.v.s. graden av 
antropogen påverkan respektive påträffade arter som tagits med i den nationella 
rödlistan. De två kriterierna är uppdelade på vardera fem indikatorer. För 
avrinningsområden värderas enbart graden av naturlighet. 

Det tredje och sista momentet i System Aqua är möjligheten att beskriva de speciella 
förhållanden som är av vikt i ett objekt eller avrinningsområde, men som ej tagits 
upp under karakteriseringen eller värderingen. 
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Figur 8. Översikt över parametrar som värderas enligt Systems Aqua 
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UNDERLAG FÖR LIMNISK 
NATURVÄRDESBEDÖMNING 

Naturvärdesbedömningen påbörjas med en kartläggning av befintlig kunskap. 
Därefter behövs i de flesta fall biotopkartering och fördjupade inventeringar göras i 
fält. 

Kartläggning av befintlig kunskap 
En kartläggning av befintlig kunskap görs via sökningar i relevanta databaser som 
exempelvis VISS (VattenInformationsSystem Sverige), länsstyrelsen (www. 
lstgis.se), ArtPortalen, SLU Aqua (databaser för fisk och kräftor), SLU (datavärd för 
nationell och regional miljöövervakningen i sötvatten).  

Kunskap som genererats i tidigare lokala, regionala och nationella undersökningar 
och projekt inhämtas och sammanställs.  

Fältinventering 
Syftet med fältarbetet är att dokumentera värdefulla miljöer, med avseende på 
naturtyp, strukturer, värdearter och skyddsvärda arter som är intressanta ur 
naturvårdssynpunkt. Arbetet bör följa vedertagna metoder för biotopkartering, och 
inventering av limniska miljöer. Biotopkartering av vattendrag bör utgå från: 

• Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag (Halldén, 
2002).  

• Biotopkartering av sjöstränder följer av (Jacobsson & Liliegren, 2000).  

• Värdefulla vattenmiljöer i Västmanlands län. Arbetssätt för systematisk 
kartläggning av värdefulla vattenmiljöer (Alm, 2004). 

• Nationellt fastställda undersökningstyper för inventering och 
miljöövervakning i sötvatten, t ex undersökningstyp Bottenfauna i sjöars 
litoral och i vattendrag – tidsserie SS EN-27828. 
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SYSTEM FÖR LIMNISK 
NATURVÄRDESBEDÖMNING 

Naturvärdesbedömning är inte en fullständigt objektiv metod, utan grundar sig delvis 
på expertbedömningar. Men genom att specificera vilka bedömningar och hur de ska 
göras minimeras risken för personberoende olikheter.  

Naturvärdesklasser 
Varje vattenförekomst eller delområde värderas enligt en fyrgradig skala. Skalan är 
jämförbar med det förslag till SIS-standard för naturvärdesklassificering som håller 
på att utvecklas.  

Klass 1. Högsta naturvärde, eller värde av nationellt intresse 

De miljöer som ingår i denna klass har så höga naturvärden att de kan anses ha 
nationellt intresse. Detta är normalt sjöar och vattendrag med hög grad av naturlighet 
och rödlistade eller sällsynta arter och naturmiljöer. Värdeklassen omfattar 
naturmiljöer som normalt bör prioriteras för områdesskydd. 

Klassen ska inte blandas ihop med områden av riksintresse för naturvård, enligt 
miljöbalken. Kategorin motsvarar 1A enligt förslag inom SIS-projektet. 

Klass 2. Mycket högt naturvärde, eller värde av regionalt intresse 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk 
mångfald att de kan anses vara viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i regionen/länet. Områdena kan förutom att vara av värde för t.ex. 
rödlistade arter vara områden med viktiga funktioner som lekområden för fisk eller 
häckningsområden för fågel.  

Kategorin motsvarar 1B enligt förslag inom SIS-projektet. 

Klass 3. Högt naturvärde, eller värde av kommunalt intresse 

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur 
ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den 
biologiska mångfalden eller viktiga limniska ekosystemtjänster. Kategorin motsvarar 
klass 2B enligt förslag inom pågående SIS-projekt. 

Klass 4. Visst naturvärde, eller värde av lokalt intresse 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att 
bevara för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. I princip tillhör 
samtliga sjöar och vattendrag denna klass om de inte är mycket starkt modifierade. 

Kategorin motsvarar klass 2B enligt förslag inom pågående SIS-projekt. 
Figur 9. Översikt över indelning av naturvärdesklasser. 
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Värderingskriterier 
Inom föreliggande metodik utgår bedömningarna i grova drag från kriterierna: 
1. Sällsynthet och hot mot naturtypen i fråga 
2. Förekomst av värdearter och artrikedom  
3. Naturlighet (enligt modifierat system Aqua) 
4. Förekomst av viktiga strukturer och funktioner 
5. Arealen hos området som bedöms som värdefullt enligt 2-4. 
 

Vid värdebedömningen väger naturlighet, sällsynthet, förekomst av värdearter och 
skyddsvärda arter tyngst. Kategorierna 1 till 3 kan var och en för sig motivera klass 1 
under förutsättning av nivån för naturlighet uppnås. Strukturer och funktioner fångas 
upp genom att deras omfattning mäts vid biotopkartering eller genom att dessa bildar 
så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper kan motivera högsta naturvärdesklass. 
Uppnås inte den kvalitet som ingår i definitionerna av nyckelbiotoper innebär i regel 
mängden strukturer och funktioner att naturvärdesklass 2-4 uppnås.  

Kriterierna är var för sig utslagsgivande, dvs. att området får det värde som 
motsvarar den högsta möjliga bedömningen för något av kriterierna. Slutligen görs 
dock en sammanvägd bedömning där kriterierna kan förstärka varandra och ge ett 
samlat högre värde än något av de enskilda kriterierna motsvarar (se avsnitt ”Samlat 
naturvärdesbedömning). 

Storlek används som stödkriterium till övriga kriterier. Exempelvis innebär ett stort 
område med hög naturlighet, viktiga strukturer och funktioner samt värdearter ett 
högre värde än ett litet område av samma kvalitet. 

Värdekriterium 1. Förekomst av hotade eller 
ovanliga naturtyper 
Naturtyperna klassificeras i första hand i enlighet med svenska tolkningar av 
naturtyper i art- och habitatdirektivets bilaga 1, så kallade natura-naturtyper (se 
Naturvårdsverkets hemsida för definitioner). Då alla naturtyper inte täcks in av 
natura-naturtyper är dessa kompletterade med naturtyper som inte tas upp i art- och 
habitatdirektivet (bilaga 2).  

För att identifiera naturtyper används fysiska förutsättningar såsom strömhastighet, 
bottensubstrat, karaktäristiska arter, d v s vanliga naturtypskaraktäriserande arter, 
samt viktiga strukturer och funktioner.  

Ju större areal som förekommer av en viss naturtyp i området och ju ovanligare och 
mer hotad den är, desto högre värde tilldelas delområdet. Även små vattenmiljöer 
kan dock ha ett mycket högt värde för vissa arter. Påverkansgraden på en vattenmiljö 
har stor betydelse för dess ekologiska funktioner, varför naturtyperna även bedöms 
samlat med naturlighetskriteriet (se kriterium 3).  

Kriteriet utvärderas genom: 
1. Bedömning av naturtypens status inom den biogeografiska regionen 
2. Jämförelse av naturtypens areal i vattenförekomsten/området med total areal 

i den biogeografiska regionen, länet och kommunen. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/Svenska-tolkningar-av-naturtyperna/
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3. Bedömning av naturtypens naturlighet 

Natura 2000 naturtyper 

Områden som hyser nationellt hotade naturtyper1 bedöms ha nationellt värde (klass 
1) om naturligheten enligt System Aqua är minst klass 4. Vid klass 3 ges regionalt 
värde (klass 2). Missgynnade naturtyper2 uppnår normalt naturvärdesklass 3 om de 
har en naturlighet enligt System Aqua på 4-5. Har naturtypen dessutom en låg 
förekomst i länet eller har en vikande trend i den biogeografiska regionen klassas 
området som nationellt intresse (klass 1).  

Limniska nyckelbiotoper 

Områden med limniska nyckelbiotoper och hög naturlighet, (4-5 enligt System 
Aqua) ges nationellt värde (klass 1). Lägre naturlighet, 3 enligt System Aqua, ger 
regionalt värde (klass 2). Områden med låg naturlighet (0-2) enligt system Aqua men 
med potentiella limniska nyckelbiotoper (dvs områden som genom restaurering eller 
andra åtgärder kan återfå nyckelbiotopens funktions och struktur), ges kommunalt 
värde (klass 3). Detta som regel områden som klassas. 

Storlekskriterium för samtliga naturtyper 

För övriga naturtyper har storleken på naturtypen betydelse för klassningen. 
Storleken kan även medföra att ett område ges en högre klass. Förekomst av >0,5% 
av total förekomst av en naturtyp inom den biogeografiska regionen3 eller en av de 
tre största förekomsterna i länet ger nationellt naturvärde (klass 1); >0,5% av den 
totala förekomsten i länet eller en av de 20 största förekomsterna i länet ger regionalt 
naturvärde (klass 2). Förutsättningen är dock att naturlighet enligt System Aqua är 
minst klass 3. Arealutbredning för naturtyper hämtas från artikel 17 rapporteringen 
till EU 2007. I de fall data saknas (detta är ofta fallet på kommunal nivå) görs en 
expertbedömning, där försiktighetsaspekten beaktas.  

I det fall ett undersökningsområde ligger i anslutning till områden med samma 
naturtyp, så ska den samlade ytan av naturtypen inom och i direkt anslutning utanför 
det avgränsade inventeringsområdet räknas vid värdebedömningen. Undantag gäller 
då det inte finns ekologiska samband mellan delobjekten på grund av kraftiga 
barriärer. I de fall data saknas utanför inventeringsområdet tillämpas expert-
bedömning och försiktighetsprincipen.  

Samtliga sjöar och vattendrag hänförs normalt till lokalt värde (klass 4) om de inte är 
mycket stärkt modifierade (naturlighet 0-1) och i övrigt inte scorar på några övriga 
kriterier. 

                                                      
1 Natura 2000 naturtyper med ogynnsam bevarandestatus i regionen enligt artikel 17 rapporteringen till EU (finns ej för närvarande för 
sjöar och vattendrag) 
2 Naturtyperna 3110, 3130, 3140, 3150, 3210 och 3260 har otillfredsställande status i boreal och kontinental region samt att 3110, 3130, 3210, 3260 har 

vikande trend (2007). 
3 De biogeografiska regionerna är kontinental, boreal och alpin. För boreal region uppdelas 
sammanställning av areal i boreonemoral, respektive nordligt boreal region.  
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Värdekriterium 2. Förekomst av värdearter och 
artrikedom 

Värdearter 
I begreppet värdearter ingår både värdearter och skyddsvärda arter.  
Värdearter utgörs av arter som indikerar artrika förhållanden, hög biologisk 
mångfald, hög naturlighet eller viktiga ekologiska strukturer och funktioner.  

För varje naturtyp finns en eller flera organismgrupper som utgör användbara 
indikatorarter. Värdearter utgår bl.a. från följande förteckningar och register: 

• Typiska arter för natura-naturtyper (Naturvårdsverket) 

• Rödlistade arter. Arter som omfattas av rödlistning (Gärdenfors 2010), och 
som är så vanliga att de kan användas som värdearter i den region som 
berörs eftersöks och dokumenteras alltid.  

• Arter listade i art- och habitatdirektivets bilaga 2 eller 4 (Naturvårdsverket).  

• Fridlysta arter i det län som berörs 
 

Skyddsvärda arter utgörs av arter som själva utgör grund för högt naturvärde 

Med skyddsvärda arter avses här alla arter som är rödlistade inom hotkategorierna 
akut hotade (CR), starkt hotade (EN) och sårbara (VU) arter (Gärdenfors 2010), arter 
listade i art- och habitatdirektivets bilaga 2 eller 4, samt rödlistade arter av kategorin 
nära hotade (NT) arter, som inte är allmänt förekommande. Allmänt förekommande 
arter definieras här som ”arter vars antal reproduktiva individer överstiger 
gränsvärdet för rödlistning och vars rödlistningsmotiv endast utgörs av minskande 
populationsstorlek (rödlistekriterium A)”. Hit hör flodkräfta, ål, ejder och gråtrut.  

Förekomst av skyddsvärda arter 
Vid förekomst av rödlistade arter i kategorierna akut eller starkt (EN, CR) hotade 
arter samt arter enligt art- och habitatdirektivets bilaga 4 med dålig bevarandestatus, 
ges delområdet som regel automatiskt högsta naturvärde (klass 1A). Förekommer 
sårbara eller nära hotade (VU, NT) arter i området ges det klass 1B. Arter listas i 
bilaga 2 eller 4 till habitatdirektivet och som har otillfredsställande bevarandestatus 
hänförs också till klass 1B. Undantag för samtliga kriterier ovan är starkt påverkade 
områden med naturlighet om klass 0-2 enligt System Aqua. 

Förekomst av övriga värdearter och artrikedom 
Vattenförekomster/områden som hyser indikatorarter som signalerar högt naturvärde 
eller naturligt tillstånd ges alltid minst kommunalt värde (klass 3). Rik förekomst av 
värdearter motiverar i regel en bedömning av att naturvärdet är av regionalt intresse 
(klass 2). Det finns i dagsläget inte underlag för att ange ett gränsvärde för ”Rik 
förekomst”. Bedömning sker därför genom expertbedömning. 

Särskilt artrika miljöer, dvs. områden med artrikedom klass 4-5 enligt System Aqua 
ges kommunalt värde (klass 3). 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Svenska-Natura-2000-listor/


 42 (69) 

Värdekriterium 3. Naturlighet 
Bedömning av naturlighet följer metodiken inom System Aqua (Naturvårdsverket 
2001). Naturlighet används dels direkt som kriterium, dels som stödkriterium för 
klassning av områden med hänsyn till naturtyp och förekomst av arter (kriterium 1 
och 2). Sjöar och i synnerhet vattendrag med hög grad av naturlighet, är i många 
delar av Sverige sällsynta och i sig värdefulla som ekologisk funktion och som refug 
för många arter. Avsikten med ”naturlighet” i System Aqua är att man i områden 
med liten mänsklig påverkan kan förvänta sig finna en naturlig artsammansättning. 
Naturlighet kan därför ensamt användas för att klassa vattenförekomster även om 
kompletterande artinventeringar bör genomföras för säker bedömning. 

Vattendrag (vattenförande året om) med hög naturlighet, 5, (enligt System Aqua) får 
nationellt värde (klass 1), 4 ger regionalt värde. Även sjöar med naturlighetsklass 5 
ges regionalt värde. Måttligt påverkade sjöar och vattendrag har normalt en mycket 
viktigt ekologisk funktion varför alla vattenmiljöer med naturlighet klass 3 ges minst 
kommunalt värde (klass 3). 

Vid värdering av landmiljöer genomförs bedömning på kriterium för grön 
infrastruktur och ekologiska samband. I System Aqua finns metodik för bedömning 
av naturlighet för avrinningsområden, vilket kan användas för att bedöma 
hydrologisk infrastruktur på avrinningsområdesnivå.  

Värdekriterium 4. Strukturer och funktioner 
För samtliga natura 2000-naturtyper finns det ett antal strukturer och funktioner 
listade för respektive naturtyp (se Naturvårdsverket). Sådana viktiga strukturer och 
funktioner är t.ex. klart vatten, hög kalkhalt, mattbildande vegetation med stort 
inslag av kransalger, intakta strandzoner med skoglig kontinuitet. I vattendrag är 
naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden, strandzoner med naturliga erosions- 
och sedimentationsprocesser, kontinuitet i närmiljön och buffertzon, samt fria 
vandringsvägar viktiga strukturer och funktioner. Dessa strukturer och funktioner 
beskriver framförallt kriterier för gynnsamt tillstånd i naturtypen och ingår i 
praktiken i bedömning av naturlighet enligt System Aqua, varför de inte utgör grund 
för särskilt bedömning. 

De strukturer och funktioner som används för bedömning utgår från System Aquas 
beskrivning av positiva speciella förhållanden, men med ett antal ändringar, 
framförallt genom att enbart faktorer med biologisk/ekologisk relevans bedöms. I 
denna metod för limnisk naturvärdesbedömning föreslås därför följande strukturer 
och funktioner användas: 

• Områden med hög strukturell mångformighet, exempelvis rik tillgång på 
död ved, block, olika strömförhållanden eller varierat bottensubstrat 

• Naturlig hydrologi och hydraulik, och naturliga vattenståndsfluktuationer 

• Större sammanhängande områden med övervattens- eller undervattens-
vegetation, t ex stora vassområden eller kransalgsängar 

• Unika funktioner på grund av exempelvis landskapets formationer eller 
geologi. 

• Lek- eller uppväxtområden för fisk 

• Häcknings- eller rastområden för fåglar med vattenanknytning 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/
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• Rik förekomst av stormusslor som bidrar med substratyta och vattenrening  

• Förekomst av genetiskt unika stammar 

• Särskilt lämplig kräftbiotop 

• Lekområden för groddjur  

• Särskilt viktig funktion som spridningsväg 
 
Förekomst av en viktig struktur/funktion kan i sig vara motiv för avgränsande av ett 
delområde. Strukturer och funktioner kan indikera höga värden även om 
artinventeringar inte har genomförts. Områden med viktiga strukturer eller 
funktioner men där värdearter inte hittats kan vara lämpliga områden för 
återkolonisation eller återställning, t.ex. att vandringshinder rivs ut. Utvärdering av 
strukturer och funktioner görs genom sammanvägning av strukturens/funktionens 
ekologiska betydelse, samt hur frekvent förekommande strukturen uppträder i 
delobjektet. Detta sker genom en expertbedömning.  

Spridningssamband – Blå infrastruktur 
Vid värdering av landmiljöer genomförs bedömning på kriterium för grön 
infrastruktur och ekologiska samband. Den gröna infrastrukturen omfattar analys av 
biologiska spridningsaspekter och ekologiska samband i olika skalor. I sjöar och 
vattendrag är det viktigt att bedöma spridningssambanden. Fungerande 
spridningssamband har därför lagts in som en funktion, men bedöms inte som ett 
separat kriterium på motsvarande sätt som för landmiljö. 

Bedömning av struktur och funktion 
Förekomst av en viktig struktur eller funktion motiverar som lägst naturvärden av 
kommunalt intresse (klass 3). Förekommer fler viktiga strukturer och funktioner (>3) 
i samma vattenförekomst/område eller i områden som ligger i direkt anslutning 
klassas områden till regionalt värde (klass 2). Bedömning av struktur och funktion 
kan ensamt ge ett objekt nationellt värde i det fall dessa är så höga att området är att 
betrakta som nyckelbiotop. 

Samlad naturvärdesbedömning  
Värderingen inom de olika värdekategorierna vägs samman till en samlad 
naturvärdesbedömning. I samband med den samlade bedömningen görs också en 
redovisning av osäkerhet i värdebedömningen.  

Samlad bedömning är en analys som görs av en ekolog och där värden som 
identifierats i de olika värdekategorierna används som grund. Värden i de olika 
värdekategorierna förstärker som regel varandra. Så kan exempelvis den samlade 
bedömningen bli regionalt värde (klass 2 ), även om värdet för var och en av 
kriterierna endast når kommunalt värde (klass 3). Kunskap rörande hur strukturer 
och funktioner, samt värdearter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för 
värdebedömningen. I vissa naturmiljöer förekommer få värdearter och dessa är ofta 
svåra att hitta. Detta faktum vägs in i den samlade bedömningen. 
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Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen  
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. 
Osäkerhetsfaktorer utgörs i första hand av:  

• värdearter som inte går att inventera under årstiden då fältarbetet genomförs 

• väderleken är olämplig för inventering av viktiga värdeartsorganismgrupper 
då fältarbetet genomförs 

• specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av 
värdearter saknas 

• tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av 
värdearter ingår inte i uppdraget 

• underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur 
saknas 

 
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, 
viss osäkerhet, osäker. Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Osäker bedömning anges när:  

• värdearter som kan påverka bedömningen av naturtyp, naturlighet eller 
raritet inte har inventerats, trots att det bedöms finnas förutsättningar för 
dessa 

Viss osäkerhet i bedömningen anges när:  

• inte samtliga organismgrupper som är mycket viktiga för värdebedömning 
har inventerats  

• underlag för bedömning av värde för regional eller kommunal grönstruktur 
saknas 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att 
hysa värdearter, skyddsvärda arter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av 
försiktighetsprincipen, det högsta värde som det bedöms ha potential för. Vid viss 
osäkerhet i bedömningen sker ingen höjning av värdet med hänvisning till osäkerhet. 
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SAMMANFATTANDE TABELL, METOD 
FÖR LIMNISK NATURVÄRDES-
BEDÖMNING 
Tabell 3.  Översikt över kriterier för limnisk naturvärdesbedömning. 

Klass Kriterium  Naturlighet 
SA klass 

Nationellt värde 
Klass 1  

(SIS 1A) 

1. Naturtyper Nationellt hotade Natura 2000-naturtyper eller 
missgynnade naturtyper med låg regional 
förekomst eller vikande trend  

4-5 

  Limniska nyckelbiotoper 4-5 

  Objekt större än 0,5% av den biogeografiska 
regionens förekomst eller en av de tre största 
förekomsterna i länet.  

3-5 

  2. Arter Akut hotade eller starkt hotade arter  3-5 

   Arter enligt art- och habitatdirektivets bilaga 4 
med dålig bevarandestatus  

3-5 

 3. Naturlighet Opåverkade vattendrag (vattenförande året om), 
naturlighet klass 5. 

5 

   Opåverkade sjöar (naturlighet klass 5). 5 

Regionalt värde 
Klass 2 

(SIS 1B) 

1. Naturtyper Nationellt hotade Natura 2000-naturtyper  3 

  Nationellt missgynnade Natura 2000-naturtyper  4-5 

   Limniska nyckelbiotoper  3 

  Objekt större än 0,5% av länets förekomst eller en 
av de 20 största förekomsterna i länet.  

3-5 

 2. Arter Sårbara eller nära hotade arter, eller för länet 
ovanliga arter  

3-5 

   Arter enligt art- och habitatdirektivets bilaga 2 
och 4 med otillfredsställande bevarandestatus 

3-5 

  Rik förekomst av värdearter   

  3. Naturlighet Naturliga vattendrag (vattenförande året om) 4 

  Sjöar SA naturlighet klass 5. 5 

 

 

 

 

4. Struktur och 
funktion 

Förekomst av flera viktiga strukturer eller 
funktioner (>3) 

3-5 
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Kommunalt värde 
Klass 3 

(SIS 2A) 

1. Naturtyper Nationellt missgynnade Natura 2000 Naturtyper  3 

  Potentiella limniska nyckelbiotoper  

 2. Arter Förekomst av värdearter som signalerar högt 
naturvärde eller ett naturligt tillstånd 

 

   Särskilt artrika miljö av naturligt förekommande 
arter SA artrikedom minst klass 4 

 

 3. Naturlighet Relativt naturliga vattenmiljöer 3 

 

 

4. Struktur och 
funktion 

Förekomst av viktig struktur eller funktion.   

Lokalt värde Klass 
4 

(SIS 2B) 

3. Naturlighet Alla övriga vatten  2 
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BILAGA 1 TILL LIMNISK 
NATURVÄRDESBEDÖMNING – LIMNISKA 
NYCKELBIOTOPER 

Nyckelbiotoper i och i anslutning till sjöar och vattendrag enligt rapporten ”Bevarande av värdefulla 
naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag” (Naturvårdsverket, 2003). Närmare beskrivning 
och bedömning av bevarandevärden, se bilaga 1 i Naturvårdsverkets rapport. 
 

• Översilade klippor  

• Källor och grundvattenmatade utströmningsområden  

• Strandbrinkar med blottade branter  

• Öppna stränder (orsakade av ishyvling, vattenståndsfluktuationer eller bete)  

• Sandstränder (minerogena stränder)  

• Hävdade strandängar, sjö- och åstränder  

• Översvämningsskog (alluvial skog)  

• Bäckraviner  

• Forsar och vattenfall  

• Kvillområden   

• Blockrika vattendragssträckor  

• Mynningar och deltan  

• Småvatten och temporära vatten  

• Fisktomma sjöar 
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BILAGA 2 TILL LIMNISK 
NATURVÄRDESBEDÖMNING – NATURTYPER SOM 
EJ TAS UPP I ART- OCH HABITATDIREKTIVET

Biotopgrupp  Naturtypsnamn 

Natura /                   
icke-

natura 
Näringsfattiga slättsjöar 

 
1 

Näringsfattiga slättsjöar Bar botten 1 
Näringsfattiga slättsjöar Flytblad 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Helofytvegetation (vass 
mm) 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 1 

Näringsfattiga slättsjöar Mynningar och deltan 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 1 

Näringsfattiga slättsjöar Sjöutlopp (opåverkade) 1 
Näringsfattiga slättsjöar Undervattensvegetation 1 

Näringsfattiga slättsjöar 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 1 

Näringsfattiga slättsjöar Kantzon saknas - åkermark 1 
Näringsfattiga slättsjöar Kantzon saknas - hygge 1 

Näringsfattiga slättsjöar 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 
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Ävjestrandsjöar   1 
Ävjestrandsjöar Bar botten 1 
Ävjestrandsjöar Flytblad 1 

Ävjestrandsjöar 
Helofytvegetation (vass 
mm) 1 

Ävjestrandsjöar 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 1 

Ävjestrandsjöar Mynningar och deltan 1 

Ävjestrandsjöar 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 1 

Ävjestrandsjöar Sjöutlopp (opåverkade) 1 
Ävjestrandsjöar Undervattensvegetation 1 

Ävjestrandsjöar 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 1 

Ävjestrandsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 1 

Ävjestrandsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 1 

Ävjestrandsjöar Kantzon saknas - åkermark 1 
Ävjestrandsjöar Kantzon saknas - hygge 1 

Ävjestrandsjöar 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 1 

Ävjestrandsjöar 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 

Kransalgsjöar   1 
Kransalgsjöar Bar botten 1 
Kransalgsjöar Flytblad 1 

Kransalgsjöar 
Helofytvegetation (vass 
mm) 1 

Kransalgsjöar 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 1 

Kransalgsjöar Mynningar och deltan 1 

Kransalgsjöar 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 1 

Kransalgsjöar Sjöutlopp (opåverkade) 1 
Kransalgsjöar Undervattensvegetation 1 

Kransalgsjöar 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 1 

Kransalgsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 1 

Kransalgsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 1 

Kransalgsjöar Kantzon saknas - åkermark 1 
Kransalgsjöar Kantzon saknas - hygge 1 

Kransalgsjöar 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 1 
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Kransalgsjöar 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 

Naturligt näringsrika sjöar   1 
Naturligt näringsrika sjöar Bar botten 1 
Naturligt näringsrika sjöar Flytblad 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Helofytvegetation (vass 
mm) 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 1 

Naturligt näringsrika sjöar Mynningar och deltan 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 1 

Naturligt näringsrika sjöar Sjöutlopp (opåverkade) 1 
Naturligt näringsrika sjöar Undervattensvegetation 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 1 

Naturligt näringsrika sjöar Kantzon saknas - åkermark 1 
Naturligt näringsrika sjöar Kantzon saknas - hygge 1 

Naturligt näringsrika sjöar 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 1 

Naturligt näringsrika sjöar 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 

Myrsjöar 
 

1 
Myrsjöar Bar botten 1 
Myrsjöar Flytblad 1 

Myrsjöar 
Helofytvegetation (vass 
mm) 1 

Myrsjöar 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 1 

Myrsjöar Mynningar och deltan 1 

Myrsjöar 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 1 

Myrsjöar Sjöutlopp (opåverkade) 1 
Myrsjöar Undervattensvegetation 1 

Myrsjöar 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 1 

Myrsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 1 

Myrsjöar 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 1 

Myrsjöar 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 1 

Myrsjöar Översvämningsskog 1 
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(alluvial skog) 

Myrsjöar Fisktom sjö 1 
Småvatten i odlingslandskapet   2 
Oligotrof spickdalssjö   2 
Oligotrof spickdalssjö Undervattensvegetation 2 
Oligotrof spickdalssjö Flytblad 2 
Oligotrof spickdalssjö Helofytvegetation 2 
Oligotrof spickdalssjö Bar botten 2 

Oligotrof spickdalssjö 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 2 

Oligotrof spickdalssjö 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 2 

Oligotrof spickdalssjö 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 2 

Oligotrof spickdalssjö 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 2 

Oligotrof spickdalssjö Mynningar och deltan 2 
Oligotrof spickdalssjö Sjöutlopp (opåverkade) 2 
Fjällsjö   3 

Fjällsjö Bar botten 3 

Fjällsjö Flytblad 3 

Fjällsjö 
Helofytvegetation (vass 
mm) 3 

Fjällsjö 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 3 

Fjällsjö Mynningar och deltan 3 

Fjällsjö 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 3 

Fjällsjö Sjöutlopp (opåverkade) 3 

Fjällsjö Undervattensvegetation 3 

Fjällsjö 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 3 

Fjällsjö 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 3 

Fjällsjö 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 3 

Fjällsjö Fisktom sjö 3 
Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 

 
3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Bar botten 3 
Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Flytblad 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Helofytvegetation (vass 
mm) 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Hävdade strandängar, sjö- 
och åstränder 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Mynningar och deltan 3 
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Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Sandstränder (minerogena 
stränder) 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Sjöutlopp (opåverkade) 3 
Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Undervattensvegetation 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Stränder av mossa som 
bildar gungly 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Trädbevuxen strandzon på 
brunjord/torv 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Trädbevuxen strandzon på 
podsol/ moränmark 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 

Öppna stränder (orsakade 
av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer 
eller bete) 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 3 

Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Kantzon saknas - åkermark 3 
Älvsjö (fluvial sjö)  (Adb 2013) Kantzon saknas - hygge 3 
Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          3 
Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          Bar botten 3 
Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          Flytblad 3 
Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Helofytvegetation 
(vass mm) 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Hävdade 
strandängar, sjö- och 
åstränder 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          Mynningar och deltan 3 
Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Sandstränder 
(minerogena 
stränder) 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Sjöutlopp 
(opåverkade) 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Undervattensvegetati
on 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Stränder av mossa 
som bildar gungly 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Trädbevuxen 
strandzon på 
brunjord/torv 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Trädbevuxen 
strandzon på podsol/ 
moränmark 3 
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Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Öppna stränder 
(orsakade av 
ishyvling, 
vattenståndsfluktuatio
ner eller bete) 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Översvämningsskog 
(alluvial skog) 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Kantzon saknas - 
åkermark 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          

Kantzon saknas - 
hygge 3 

Glacial sjö/ "vanlig" sjö/ 
moränlandskapssjö, (dödisgrop, åssjö)       
ArtDatabanken 2013.          Fisktom sjö 3 
Större vattendrag   1 
Större vattendrag Forssträckor 1 

Större vattendrag 

Hävdade 
strandängar, sjö- och 
åstränder 1 

Större vattendrag 

Källor och 
grundvattenmatade 
utströmningsområden 1 

Större vattendrag 
Lugnflytande partier 
utan meandring 1 

Större vattendrag 
Meandrande sträckor 
med korvsjöar 1 

Större vattendrag Mynningar och deltan 1 

Större vattendrag 

Sandstränder 
(minerogena 
stränder) 1 

Större vattendrag 
Strandbrinkar med 
blottade branter 1 

Större vattendrag 

Sträckor med 
variarande 
strömhastighet, 
lugnflytande-stråkande 1 

Större vattendrag 

Strömmande partier 
med ler- eller 
sandbotten 1 

Större vattendrag 
Strömmande, sten- 
och blockrika partier 1 

Större vattendrag 
Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 1 

Större vattendrag 
Kantzon saknas - 
åkermark 1 

Större vattendrag 
Kantzon saknas - 
hygge 1 

Större vattendrag 

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 1 

Större vattendrag Vattendragssträckor i 1 
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ravin 

Större vattendrag Vattenfall 1 

Större vattendrag 

Öppna stränder 
(orsakade av ishyvling, 
vattenståndsfluktuation
er eller bete) 1 

Större vattendrag Översilade klippor 1 

Större vattendrag 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 

Alpina vattendrag 
 

1 
Alpina vattendrag Forssträckor 1 

Alpina vattendrag 
Hävdade strandängar 
och åstränder 1 

Alpina vattendrag Kvillområden 1 

Alpina vattendrag 

Källor och 
grundvattenmatade 
utströmningsområden 1 

Alpina vattendrag 
Lugnflytande partier 
utan meandring 1 

Alpina vattendrag 
Meandrande sträckor 
med korvsjöar 1 

Alpina vattendrag Mynningar och deltan 1 

Alpina vattendrag 
Sandstränder 
(minerogena stränder) 1 

Alpina vattendrag 
Strandbrinkar med 
blottade branter 1 

Alpina vattendrag 

Sträckor med 
variarande 
strömhastighet, 
lugnflytande-stråkande 1 

Alpina vattendrag 
Stränder av mossa 
som bildar gungly 1 

Alpina vattendrag 

Strömmande partier 
med ler- eller 
sandbotten 1 

Alpina vattendrag 
Strömmande, sten- och 
blockrika partier 1 

Alpina vattendrag 
Vattendragssträckor i 
ravin 1 

Alpina vattendrag 
Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 1 

Alpina vattendrag 

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 1 

Alpina vattendrag 
Kantzon saknas - 
åkermark 1 

Alpina vattendrag 
Kantzon saknas - 
hygge 1 

Alpina vattendrag Vattenfall 1 

Alpina vattendrag 

Öppna stränder 
(orsakade av ishyvling, 
vattenståndsfluktuation 1 
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er eller bete) 

Alpina vattendrag Översilade klippor 1 

Alpina vattendrag 
Översvämningsskog 
(alluvial skog) 1 

Mindre vattendrag   1 
Mindre vattendrag Forssträckor 1 

Mindre vattendrag 
Hävdade strandängar, 
sjö- och åstränder 1 

Mindre vattendrag Kvillområden 1 

Mindre vattendrag 

Källor och 
grundvattenmatade 
utströmningsområden 1 

Mindre vattendrag 
Lugnflytande partier 
utan meandring 1 

Mindre vattendrag 
Meandrande sträckor 
med korvsjöar 1 

Mindre vattendrag Mynningar och deltan 1 

Mindre vattendrag 
Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 1 

Mindre vattendrag 

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 1 

Mindre vattendrag 
Kantzon saknas - 
åkermark 1 

Mindre vattendrag 
Kantzon saknas - 
hygge 1 

Mindre vattendrag 
Sandstränder 
(minerogena stränder) 1 

Mindre vattendrag 
Strandbrinkar med 
blottade branter 1 

Mindre vattendrag 

Sträckor med 
variarande 
strömhastighet, 
lugnflytande-stråkande 1 

Mindre vattendrag 

Strömmande partier 
med ler- eller 
sandbotten 1 

Mindre vattendrag 
Strömmande, sten- och 
blockrika partier 1 

Mindre vattendrag 
Vattendragssträckor i 
ravin 1 

Mindre vattendrag Vattenfall 1 

Mindre vattendrag 

Öppna stränder 
(orsakade av ishyvling, 
vattenståndsfluktuation
er eller bete) 1 

Mindre vattendrag Översilade klippor 1 

Mindre vattendrag 
Översvämningsskog 
(alluvial skog)   

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion    2 
Alpina vattendrag utan örtrik Forssträckor 2 
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vegettion  
Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Hävdade strandängar 
och åstränder 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  Kvillområden 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Källor och 
grundvattenmatade 
utströmningsområden 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Lugnflytande partier 
utan meandring 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Meandrande sträckor 
med korvsjöar 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  Mynningar och deltan 2 
Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Sandstränder 
(minerogena stränder) 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Strandbrinkar med 
blottade branter 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Sträckor med 
variarande 
strömhastighet, 
lugnflytande-stråkande 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Stränder av mossa 
som bildar gungly 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Strömmande partier 
med ler- eller 
sandbotten 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Strömmande, sten- och 
blockrika partier 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Vattendragssträckor i 
ravin 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Kantzon saknas - 
åkermark 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Kantzon saknas - 
hygge 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  Vattenfall 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Öppna stränder 
(orsakade av ishyvling, 
vattenståndsfluktuation
er eller bete) 2 

Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  Översilade klippor 2 
Alpina vattendrag utan örtrik 
vegettion  

Översvämningsskog 
(alluvial skog) 2 

Temporärt vattendrag (AdB 2013)   2 

Temporärt vattendrag (AdB 2013) 
Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 2 
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Temporärt vattendrag (AdB 2013) 

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 2 

Temporärt vattendrag (AdB 2013) 
Kantzon saknas - 
åkermark 2 

Temporärt vattendrag (AdB 2013) 
Kantzon saknas - 
hygge 2 

Öppna diken och uträtade vattendrag   2 

Öppna diken och uträtade vattendrag 
Anlagt vattendrag     
(Adb 2013)   2 

Öppna diken och uträtade vattendrag Uträtat vattendrag 2 

Öppna diken och uträtade vattendrag 
Trädbevuxen kantzon 
på brunjord/torv 2 

Öppna diken och uträtade vattendrag 

Trädbevuxen kantzon 
på podsol/ 
moränmark 2 

Öppna diken och uträtade vattendrag 
Kantzon saknas - 
åkermark 2 

Öppna diken och uträtade vattendrag 
Kantzon saknas - 
hygge 2 
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BILAGA 3. METODIK FÖR 
NATURVÄRDESBEDÖMNING I VÅTMARK OCH 
TERRESTER MILJÖ 

Ekologigruppen AB har över under 20 års tid arbetat med och vidareutvecklat naturvärdesbedömning 
enligt den metodik som beskrivs nedan. Metodiken uppfyller de krav som ställs i förslag till SIS-standard 
för naturvärdesbedömning för infrastrukturprojekt.  

Syftet med detaljerad naturvärdesbedömning är att identifiera samtliga land- och strandmiljöer som hyser 
eller kan hysa höga naturvärden, samt att identifiera eventuella osäkerheter i naturvärdesbedömningen.  

Effektmål med detaljerad naturvärdesbedömning oftast att skapa ett bra kunskapsunderlag för att kunna 
tillvarata naturvärden i samband med ändrad markanvändning. Exempel på användningsområden är 
detaljplaner, vägplaner, fördjupade översiktsplaner, skötselplaner för och bildande av naturreservat, etc.  

Den detaljerade naturvärdesbedömningen utgår alltid från kartläggning av befintlig kunskap och en 
fältbaserad naturinventering. I större områden föregås den detaljerade inventeringen i enlighet med SIS-
standard som regel av en översiktlig naturvärdesbedömning, där fjärranalys och litteraturstudier utgör en 
viktig del.  

Resultatet av den detaljerade naturinventeringen är en indelning i delområden där naturtyper utgör grund. 
I varje delområde beskrivs viktiga strukturer och funktioner, ekologiska samband, samt förekomst av s k 
värdearter och skyddsvärda arter. En samlad naturvärdesbedömning görs i varje delområde. För att göra 
naturvärdesbedömning krävs kunskap om förekomst av för naturtypen viktiga arter. Om viktig 
information saknas vad gäller arter p g a att inventeringen görs vintertid redovisas osäkerheterna och 
värdebedömning görs utgående från försiktighetsprincipen.  

Medarbetare på Ekologigruppen genomgår fortlöpande fortbildning och kalibreringsövningar, där 
artkunskap, naturtypsklassificering, samt att samstämmigheten i bedömningar kontrolleras. 

Kartläggning av befintlig kunskap 
Vid kartläggning av befintlig kunskap görs sök i relevanta databaser som exempelvis Arportalen, 
Skogsstyrelsens databas Skogens källa och Jordbruksverkets databas TUVA. Litteraturgenomgången 
anpassas till de naturtyper som finns dokumenterade i området. I normalfallet ingår länsstyrelsens 
naturvårdprogram/naturkatalog, kommunala naturvårdsplaner, samt geologiska kartor.  

Kartläggning av befintlig kunskap ingår i normalfallet i översiktlig naturvärdesbedömning som i 
normalfallet föregår en detaljerad naturinventering, men kan i till ytan begränsade områden inkluderas i 
denna.  
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Fältinventering 
Syftet med fältarbetet är att dokumentera värdefulla miljöer, med avseende på naturtyp, strukturer, 
värdearter och skyddsvärda arter som är intressanta ur naturvårdssynpunkt. Dokumentationen sker i 
enlighet med specifikation nedan inom varje delområde. Ett delområde utgörs av ett avgränsat område 
med enhetlig naturtyp och naturvärde.  

Utvalda delar av metoder från Skoglig nyckelbiotopsinventering (Noren 2002), ängs- och 
betesmarksinventeringen (Person 2005), Våtmarksinventeringen (Göransson 1983), Inventering av 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket 2008) ingår som grund i Ekologigruppens 
inventeringsmetodik. 

Naturtypsklassificering 
Det berörda området delas in i delområden där naturtypen i normalfallet utgör en grund. I de fall 
geologiska formationer utgör det viktigaste naturvärdet så kan dessa också utgöra grund för 
delområdesavgränsning.  

Naturtyperna klassificeras i första hand i enlighet med svenska tolkningar av naturtyper ingående i Art- 
och habitatdirektivets bilaga 1, s k Natura-naturtyper (se Naturvårdsverkets hemsida för definitioner). 
Undertyper till dessa används regelmässigt. Som underlag för indelning i undertyper används 
skogsstyrelsens klassificeringssystem för nyckelbiotoper i skogen (Noren 2002), våtmarksinventeringens 
våtmarkstyper (Göransson 1995), vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet 1994), samt 
undertyper som ingår i Svenska tolkningar av Natura-naturtyperna.  

Då alla naturvårdsintressanta naturtyper inte täcks in av Natura-naturtyper är dessa kompletterade med en 
rad naturvårdsrelevanta Icke-Naturanaturtyper. I första hand utgår dessa från Vegetationstyper i Norden 
(Nordiska ministerrådet 1994) och klassificeringssystem för nyckelbiotoper i skogen.  

För att identifiera naturtyper används s k karaktäristiska arter, d v s vanliga naturtypskaraktäriserande 
arter, samt viktiga strukturer och funktioner (se Naturvårdsverkets hemsida). De karaktäristiska arterna 
dokumenteras inte regelmässigt inom ramen för inventeringen.  

Minsta karterbara enhet 

Alla värdefulla naturtypsytor karteras. Minsta karterbara enhet är 0,25 ha för skog, 100 kvadratmeter för 
fattiga myrtyper, 25 kvadratmeter för rikkärr, naturliga gräsmarker och limnisk miljöer, för källor och 
värdefulla solitärträd finns inga minimiarealer. Ytor mellan 25 - 1000 kvadratmeter karteras som linje- 
eller punktförekomst och ytor över 0,1 ha karteras som ytor. I tilläggsbeställning kan naturtypskartering 
av alla mark inom ett område genomföras.  

Värdearter och skyddsvärda arter 
Vid fältbesöket eftersöktes och registreras s k värdearter, i varje delområde. I begreppet värdearter ingår 
följande kategorier av arter:  
Värdearter utgörs av arter som indikerar artrika förhållanden, hög biologisk mångfald, eller lång obruten 
kontinuitet. 
Skyddsvärda arter utgörs av arter som själva utgör grund för högt naturvärde 

Värdearter 

För varje naturtyp finns en eller flera organismgrupper som utgör användbara indikatorarter. Dessa 
organismgrupper redovisas i tabell 1. Ofta är de olika organismgrupperna av olika vikt för att kunna göra 
en säker värdebedömning. Av denna anledning delas de in i tre kategorier för var och en av naturtyperna; 
avgörande, viktiga, samt stödjande.  

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/Svenska-tolkningar-av-naturtyperna/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/Svenska-tolkningar-av-naturtyperna/
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Tabell 1. Organismgrupper som har värdearter som bör inventeras i olika naturtypsgrupper. Observera att 
det i vissa naturtypsgrupper kan finnas naturtyper, där krav på inventering av värdeartsorganismgrupp 
avviker från denna förenklade samanställning.   
X = organismgruppen är av avgörande betydelse för de flesta naturtyper i gruppen 
x = organismgruppen är viktig i de flesta naturtyper i gruppen 
o = organismgruppen är stödjande i de flesta naturtyper i gruppen 

Organismgrupp 

Skog 

M
yr och 

våtm
arker 

G
räsm

ark 

Strandängar 

O
dlingsm

ark 
m

ed trädvärden  

Berg och 
substratm

ark 

Stränder 

Sandm
arker 

Fjäll  

Kärlväxter X X X X X X X X X 
Mossor X X o x X x x x x 
Lavar X X o  X x x x  
Vedsvamp X    x     
Marksvamp x  x  x     
Fladdermöss     o     
Fåglar  x X x X x x X x X 
Groddjur  x        
Kräldjur o     o  o  
Vedinsekter gnagspår mm o    o     
Fjärilar och humlor  o x o o o  o x 
Sandlevande steklar och 
skalbaggar        X  

 

De värdearter som eftersöks utgår från följande förteckningar och register: 

• Typiska arter för Natura-naturtyper (Naturvårdsverket) 

• Signalarter för nyckelbiotoper i skog (Noren 2002) 

• Indikatorarter för värdefulla gräsmarker ingående i ängs- och betesinventeringen (Person 2005) 

• Arter som indikerar naturvärde i enlighet med ekologiska kataloger för mossor, lavar, respektive 
storsvampar (ArtDatabanken 1996, 1995, resp 1998) 

• Arter som indikerar källpåverkan enligt Källskogsinventeringen (Länsstyrelsen i Sörmland 2010).  

• Fridlysta arter i det län som berörs 

• Ekologigruppens indikatorartslista. Denna lista kompletterar värdeartlistan för de miljöer som 
inte täcks av ovanstående listor, exempelvis för sandmarker, stränder, brynmiljöer etc). Här ingår 
även indikatororganismer som inte omfattas av exempelvis nyckelbiotops- och ängs- och 
betesinventeringen, exempelvis fågelarter knutna till skogar och strandängar.  

• Rödlistade arter. Arter som omfattas av rödlistning (Gärdenfors 2010), och som är så vanliga att 
de kan användas som värdearter i den region som berörs eftersöks och dokumenteras alltid.  
Metodiken omfattar inte något särskilt eftersök av övriga rödlistade arter annat än för 
organismgrupperna fåglar och kärlväxter.  

• Arter listade i Art- och habitatdirektivets bilaga 2 eller 4 (Naturvårdsverket).  
 
Värdearterna delas i enlighet med Ekologigruppens metod in i arter med mycket högt, högt och visst 
indikatorvärde. Klassificering av indikatorvärde utgår från län eller i vissa fall naturgeografisk region. Så 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Svenska-Natura-2000-listor/
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kan exempelvis en förekomst av orkidén Adam och Eva ha mycket högt indikatorvärde på en inlandslokal 
medan den i kustområden får högt indikatorvärde.  
För arter med mycket högt indikatorvärde anges frekvens för förekomsten i delområdet i tre klasser: 
enstaka - sparsam (1-10 plantor/substrat med förekomst inom delobjektet, eller i stora delobjekt per ha), 
tämligen allmän (11-50 /ha), allmän – riklig (>50 ha). Klass relateras för marklevande mossor och lavar, 
samt växtarter med mattformat växtsätt till antalet kvadratmeter som har förekomst av arten. Om två eller 
fler arter med mycket högt eller högt indikatorvärde förekommer, så ingår i metoden inte att notera arter 
med visst indikatorvärde i det enskilda delområdet. Detta kan beställas mot tillägg.  

Skyddsvärda arter 

För s k skyddsvärda arter, det vill säga arter som själva utgör grund för högt naturvärde, dokumenteras 
förekomst särskilt noggrant. Förekomsten dokumenteras genom positionering och uppskattning av antal 
inom delområdet. 

Med skyddsvärda arter avses här alla arter som är rödlistade inom hotkategorierna akut, kritiskt och 
sårbara hotade arter (Gärdenfors 2010), arter listade i Art- och habitatdirektivets bilaga 2 eller 4, samt 
rödlistade arter av kategorin Missgynnade (NT) arter, som inte är allmänt förekommande. Allmänt 
förekommande Missgynnade arter (NT) definieras här som ”arter vars antal reproduktiva individer 
överstiger gränsvärdet för rödlistning och vars rödlistningsmotiv endast utgörs av minskande 
populationsstorlek (rödlistekriterie A)”. Hit hör ett bl a antal fågelarter (bl a ejder, gråtrut, drillsnäppa, 
tornseglare, hämpling och sånglärka).  

Positionsangivelse anges för varje förekomst om antalet förekomster i delområdet är fem eller färre. Om 
antalet förekomster är sex eller fler anges centralposition för delområdet som positionsangivelse. 

Mot tillägg kan registrering av skyddsvärda arter också göras i den centrala databasen Artportalen. 
Positionsangivelser kan också anges för allmänt förekommande rödlistade arter i kategori NT, samt arter 
som av Ekologigruppen listats som indikatorarter med mycket högt indikatorvärde.  

Strukturer, funktioner, samt grön infrastruktur 
Området genomsöktes på strukturer och funktioner som beskrivs som viktiga för respektive naturtyp (se 
Naturvårdsverket). För strukturer i skog och våtmarker används också en förenklad metodik i enlighet 
med Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Noren 2002) och våtmarksinventeringen (Göransson 
1995).  

Strukturer 

Särskilt viktiga strukturer lagras i särskild sökbar databas. I listan nedan anges ekologiskt särskilt viktiga 
strukturer med kursiv stil.  

Dessa strukturer utgörs av: 
• Död ved uppdelat på barr respektive löv, högstubbar, resp lågor. Frekvensangivelseklass - antal.  
• Förekomst av: lågor av olika nedbrytningsgrad, lågaföryngring, stambrottslågor, brunrötad ved.  
• Jättetträd (samtliga träd >1 m dbh karteras med avseende på art, position, diameter i brösthöjd, 

samt hålklass) 
• Grova träd - art och antal enligt definition Noren 2002.  
• Hålträd - art och antal och hålklass 1-4.  
• Hamlade träd - art och antal.  
• Brandljud. Frekvensangivelseklass - antal. 
• Sockelbildning. Frekvensangivelseklass - antal. 
• Blottlagd sand. Frekvensangivelseklass - kvadratmeter. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/Vagledning/Naturtyper/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Nyckelbiotoper/


 

   63 

• Myrhydrologisk typ: myrgöl/flark, lösbotten, mjukmatta, fastmatta, (ristuvor karteras ej). 
Frekvensangivelseklass – täckningsgrad i %. 

Ovanstående strukturernas förekomst anges alltid med någon form av frekvensangivelse. Om inte exakt 
antal räknas så sker klassificering i tre klasser enstaka - sparsam (1-10 /ha), tämligen allmän (11-50 /ha), 
allmän – riklig (>50 ha). Klassindelningen kan också relatera till antalet kvadratmeter som täcks av 
strukturen i enlighet med listan ovan.  

Funktioner 

Särskilt viktiga funktioner lagras i särskild sökbar databas. I listan nedan anges ekologiskt viktiga 
funktioner med kursiv stil och särskilt viktiga med fet stil.  

Funktioner som karteras och lagras i särskild sökbar databas är: 
• Skogsålder (0-5 år kalmark, 5-20 år ungskog, 20-40 år yngre gallringsskog, 40-70 år äldre 

gallringsskog, 70-100 år slutavverkningsskog, gammal skog i klasser: 100-120 år, 120-150 år, 
>150 år) 

• Nuvarande hävdform (inägobete, utmarksbete, slåtter) 
• Hävdstatus (välhävdad, svagt hävdad) 
• Kontinuitet för skog, träd, låga samt hävd (mycket lång >300 år, lång 100-300 år, begränsad 50-

100 år) 
• Naturlig översvämning (ofta och länge, regelbundet, oregelbundet och kort) 
• Källpåverkan (mycket stark, stark, påverkan) 
• Orörd hydrologi (helt orörd, svag påverkan, viss påverkan) 
• Tidigare hävd (i klasserna slåtter, lövängsbruk, utmarksbete, inägobete, 

blädningsskogsbruk/bondeskog, åker/vall) 

• Negativ påverkan. De typer av påverkan som noteras är upphörd hävd, gödsling, plöjning, 
skogsavverkning, röjning, gallring, vedtäkt, borttagning av död ved, dikning, täkt, kraftledning, 
dammanläggning, samt schaktning. Omfattningen av den negativa påverkan noteras också.  

I fritext anges i löptext följande information relaterat till strukturer och funktioner för varje delområde:  

• Vegetationstypsangivelse (i enlighet med Nordiska Ministerrådet 1994) i det fall sällsynta eller 
avvikande typer förekommer.  

• Viktiga karaktäriserande eller dominerande arter anges om vegetationssammansättningen är 
särpräglad eller avviker gentemot de svenska tolkningarna av Natura-naturtyperna.  

• För skognaturtyper anges följande: 
- artsammansättning i träd- och buskskikt,  
- skiktning,  
- om träd över 50 cm dbh förekommer anges medeldiameter för de 20 grövsta träden.  

• För naturtyper som inte utgörs av skog anges trädskiktets täckningsgrad i %.  

• Funktion som lek- eller övervintringsplats för fladdermöss-, kräl- groddjur, eller fisk.  

Grön infrastruktur 
Den gröna infrastrukturen omfattar analys av biologiska spridningsaspekter och ekologiska samband i 
olika skalor.  
I inventeringen ingår en analys av hur starka sambanden är mellan delområden inom det undersökta 
området. Denna analys har stor betydelse för naturvärdesbedömningen då värden i intilliggande delobjekt 
ofta kan förstärka varandra. Ekologiska samband med intilliggande delobjekt indelas i följande klasser:  

• mycket starka (<100 m, utan barrär),  



 

   64 

• starka (<500 m, utan barrär),  
• samband (<1000 m utan barrär) 

Den regionala eller kommunala grönstrukturen ingår som regel inte i inventeringen, men beaktas om 
underlag finns eller om tilläggsbeställning görs. Ekologiska regionala och kommunala samband indelas i 
följande klasser: 

• regional,  
• kommunal  
• lokal funktion,  
• funktion som stigsten 

Naturvärdesbedömning 
Naturvärdesbedömning är inte en fullständigt objektiv metod, utan grundar sig delvis på subjektiva 
expertbedömningar. Dessa grundar sig i sin tur på mångårig erfarenhet av att bedöma olika typer av 
naturmiljöer, kunskap om Natura 2000-naturtyper och dess typiska arter, viktiga ekologiska strukturer, 
signalarter, rödlistade arter mm.  

Varje delområde värderas enligt en 4-gradig skala. Skalan är jämförbar med SIS standard för 
naturvärdesklassificering. Klasserna är: 

Klass 1 Högsta naturvärde 
Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där skydd av 
miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen.  

1A, Naturvärde av nationellt intresse (motsvarar klass 1 enligt tidigare klassindelning) 
Naturmiljön i värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska 
inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård, enligt Miljöbalken. 

Klass 1B, Naturvärde av regionalt intresse (motsvarar klass 2 enligt tidigare klassindelning) 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att de kan anses är 
viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet. I denna klass ingår bl a skogliga 
nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i ängs- och 
hagmarksinventeringen.  

Klass 2 Naturvärde 
Klass 2A, Naturvärde av kommunalt intresse (motsvarar klass 3 enligt tidigare klassindelning) 

I klassen återfinns miljöer som hyser en rik biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett kommunalt 
perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda 
kommunen. I denna klass ingår bl a områden med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen. 

Klass 2B, Naturvärde av lokalt intresse (motsvarar klass 4 enligt tidigare klassindelning) 

I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara för att behålla 
den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken eller annan begränsad 
geografisk enhet som definieras i inventeringen.  
 

Klass 1A och 1B motsvarar klass 1 och klass 2A och 2B motsvarar klass 2 i SIS standarden.  
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Värderingskriterier 
Naturvärdesbedömningen utgår från tre värderingskategorier. Dessa är: 

1. Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
2. Förekomst av värdearter och skyddsvärda arter  
3. Förekomst av viktiga strukturer och funktioner 
4. Grön infrastruktur och ekologiska samband 

De fyra värdegrunderna förstärker varandra och värdebedömningen utgörs av en samlad bedömning av de 
tre värderingskategorierna, där värden i de olika kategorierna som regel förstärker varandra (se nedan).  

Vid värdebedömningen väger naturtypens areal/sällsynthet (kategori 1) och förekomst av värdearter och 
skyddsvärda arter (kategori 2) tyngst. För kategori 1 och 2 kan var och en för sig ge värden som kan 
motivera klass 1A. Strukturer och funktioner, samt grön infrastruktur kan var och för sig maximalt ge 
naturvärde klass 1B.  

Värdekriterium 1. Förekomst av naturtyp och hot 
Ju större areal som förekommer av en viss naturtyp i området och ju ovanligare och hotad den är, desto 
högre värde tilldelas delområdet. 

Kriteriet utvärderas genom att jämföra areal av naturtypen i området med:  

1. Total areal i den biogeografiska regionen i Sverige   

2. Total areal i länet 

3. Total areal i kommunen. 

Förekomst av >0,5% av total förekomst inom den biogeografiska regionen4 eller en av de tre största 
förekomsterna i länet ger nationellt naturvärde (1A), >0,5% av den totala förekomsten i länet eller en av 
de 20 största förekomsterna i länet ger regionalt naturvärde (1B), >0,5% av den totala förekomsten i 
kommunen eller en av de 20 största förekomsterna i kommunen ger kommunalt naturvärde (2A). För 
lokala förhållanden saknas oftast värden så här görs expertbedömning.  

Arealutbredning för naturtyper hämtas från artikel 17 rapporteringen till EU 2007. I de fall data saknas 
(detta är ofta fallet på kommunal nivå) görs en expertbedömning, där försiktighetsaspekten beaktas.  

För nationellt hotade naturtyper (d v s naturtyper med ogynnsam bevarandestatus enligt artikel 17 
rapporteringen till EU 2007) multipliceras arealsiffran med faktor tre. Missgynnade naturtyper (d v s 
naturtyper med otillfredsställande bevarandestatus) multipliceras med faktor 2 och naturtyper med 
gynnsam bevarandestatus med faktor 1. Detta innebär att en det kräver 3 gånger större areal för att en 
ohotad naturtyp ska klassas som högsta naturvärde i enlighet med kriteriet.  

För naturtyper som inte ingår i Art- och habitatdirektivet (exempelvis öppna sandmiljöer, samt flera olika 
strandnaturtyper) har Ekologigruppen tagit fram en lista över statusklassning motsvarande den för 
rapportering enligt artikel 17. Denna klassning används på motsvarande sätt.  

I det fall ett undersökningsområde ligger i anslutning till områden med samma naturtyp, så ska den 
samlade ytan av naturtypen inom och i direkt anslutning utanför det avgränsade inventeringsområdet 
räknas vid värdebedömningen. Undantag gäller få det inte finns ekologiska samband mellan delobjekten 
p g a kraftiga barriärer etc. I det fall data saknas utanför inventeringsområdet tillämpas expertbedömning 
och försiktighetsprincipen.  

Värdekriterium 2. Förekomst av värdearter och skyddsvärda arter  
 

                                                      
4 De biogeografiska regionerna är kontinental, boreal och alpin. För boreal region uppdelas sammanställning av areal i 
boreonemoral, respektive nordligt boreal region.  
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Förekomst av skyddsvärda arter 
Om rödlistade arter i kategorierna akut eller kritiskt (EN, CR) hotade arter ges delområdet som regel 
automatiskt naturvärde klass 1A. Områden med rik förekomst av övriga skyddsvärda arter (>5) tilldelas 
som regel värdeklass 1B. Förekomst av 1-5 arter ger klass 2A, men här sker en bedömning av hur 
ovanliga arterna är i ett regionalt perspektiv. Om arterna har mindre än 100 förekomster i länet räknas 
förekomsten som regionalt intressant och tilldelas värdeklass 2.  

 
Förekomst av värdearter 
Värdearter utgör arter som indikerar artrika och värdefulla miljöer. Arterna delas in i tre värdekategorier, 
mycket högt indikatorvärde, högt indikatorvärde och visst indikatorvärde.  
Om arter med mycket högt indikatorvärde förekommer, ger det oftast minst värdeklass 1B. Vid rik 
förekomst (>10 arter) ger detta som regel värdeklass 1A.  

Om arter med högt indikatorvärde förekommer, ger detta oftast minst värdeklass 2A. Vid rik förekomst 
(>10 arter) ger detta som regel värdeklass 1B. 

Om arter med visst indikatorvärde förekommer, ger detta oftast minst värdeklass 2B. Vid rik förekomst 
(>10 arter) ger detta som regel värdeklass 2A. 

Värdekriterium 3. Strukturer och funktioner 
Förekomst av en viktig struktur/funktion kan i sig vara motiv för avgränsande av ett delobjekt. 
Utvärdering av strukturer och funktioner görs genom sammanvägning av strukturens/funktionens 
ekologiska betydelse, samt hur frekvent förekommande strukturen uppträder i delobjektet. Förekomst av 
särskilt viktiga eller viktiga strukturer och funktioner motiverar höga naturvärden. Bland strukturer och 
funktioner räknas även negativ påverkan in. Förekomst av negativa strukturer eller påverkan reducerar 
värdet.  

Värdeklass regionala värden (1B) motiveras i kombination med orördhet för: 

• Rik förekomst av flera viktiga strukturer  

• Förekomst av flera särskilt viktiga strukturer  

• Rik förekomst av en särskilt viktig struktur 

Värdeklass kommunala värden (2A) motiveras för: 
• Förekomst av en särskilt viktig struktur/funktion,  
• Förekomst av flera viktiga strukturer,  
• Rik förekomst av viktig struktur 

Värdeklass lokala värden (2B) motiveras för: 
Förekomst av en viktig struktur/funktion  

Värdekriterium 4. Grön infrastruktur och ekologiska samband 
Utvärdering av grön infrastruktur sker på två plan. Inom området görs bedömning av om värden som 
finns i intilliggande delområden kan förstärka varandra. Förstärkning av värden är en regel om naturtyp är 
inom samma grupp och starka ekologiska samband finns.  

I det fall naturen utgörs av en Natura-naturtyp eller hyser viktiga strukturer eller funktioner, samt att 
området är utpekat inom regional eller kommunal grönstruktur tilldelas värdet 1B, respektive 2A enbart p 
g a detta värdekriterie. Ofta saknas information om värde för kommunal och regional grönstruktur. Detta 
redovisas i så fall som en osäkerhet i värdebedömningen.  
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Samlad naturvärdesbedömning  
Värderingen inom de olika värdekategorierna väg samman till en samlad naturvärdesbedömning vars 
motiv för värdering redovisas i löptext. I samband med den samlade bedömningen görs också en 
redovisning av osäkerhet i värdebedömningen.  

Samlad bedömning är en analys som görs av en ekolog och där värden som identifierats i de olika 
värdekategorierna används som grund. Värden i de olika värdekategorierna förstärker som regel varandra. 
Så kan exempelvis den samlade bedömningen bli regionalt värde (1B), även om värdet för var och en av 
kriterierna endast når kommunalt värde (2A). Kunskap rörande hur strukturer och funktioner, samt 
värdearter uppträder i olika naturtyper har stor betydelse för värdebedömningen. I vissa naturmiljöer, 
exempelvis magra tallskogar, förekommer få värdearter och dessa är ofta svåra att hitta. Detta faktum 
vägs in i den samlade bedömningen. 

Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen  
En naturvärdesbedömning är alltid förknippad med en rad osäkerhetsfaktorer. Osäkerhetsfaktorer utgörs i 
första hand av:  

• värdearter inom organismgrupp viktig för naturtypen går inte att inventera under årstiden då 
fältarbetet genomförs 

• väderleken är olämplig för inventering av viktiga värdeartsorganismgrupper då fältarbetet 
genomförs (exempelvis fjärilar och fåglar) 

• väderleken är olämplig för inventering av markstrukturer (snötäckt mark etc) 
• specialistkompetens för eftersök av mer svårbestämda organismgrupper av värdearter saknas 
• tidsbudget för eftersök av svårbestämda/svårhittade organismgrupper av värdearter ingår inte i 

uppdraget 
• underlag för bedömning av värde för regional och kommunal grönstruktur saknas 

 
Grad av säkerhet i värdebedömningen redovisas alltid i en tregradig skala – säker, viss osäkerhet, osäker. 
Orsak till osäkerhet i bedömningen redovisas alltid.  

Osäker bedömning anges när:  

• värdearter inte har inventerats 

• en organismgrupp av värdearter som är avgörande för naturtypen inte har inventeras (exempelvis 
marksvampar i en sandbarrskog och fåglar i större strandängsmiljöer) 

Viss osäkerhet i bedömning anges när:  

• inte samtliga organismgrupper som är mycket viktiga för värdebedömning har inventerats 
(förutsatt att minst en grupp inom kategorin mycket viktiga eller avgörande har inventerats) 

• området bedöms ha hög potential för rik förekomst av stödjande värdeartsorganismgrupp och 
dessa ej inventerats 

• underlag för bedömning av värde för regional eller kommunal grönstruktur saknas 

När bedömningen är osäker, görs en expertbedömning av delområdets potential att hysa värdearter, 
skyddsvärda arter. Delområdet tilldelas därefter, med tillämpande av försiktighetsprincipen, det högsta 
värde som det bedöms ha potential för. Vid viss osäkerhet i bedömningen sker ingen höjning av värdet 
med hänvisning till osäkerhet. 
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ORDLISTA 

Bioloisk mångfald  
Avser mångfald av arter, raser, biotoper eller naturtyper inom 
ett område.  

Biotop  
Naturtyp. Livsmiljö för arter inom ett enhetligt ekosystem 

Barriärer 
Se spridningshinder 

Delta  
Område i utströmningsområde från bäck, å eller älvmynningar 
uppbyggt av sediment från det strömmande vattnet. 

Ekologiska tjänster 
De funktioner som naturområden t.ex. skog eller träd, har utan 
att de går att värdera monetärt t.ex. filtrering av 
luftföroreningar, bullerdämpning, hydrologiska 
infiltrationssystem, vattenrening, klimatutjämning, 
koldioxidfällor, friskvårdsvärden. 

Ekologiskt känsligt område :  
Område som är känsligt för störningar. Störningarna kan t.ex. 
vara försurning, luft- och vattenföroreningar eller slitage. 

Ekosystem  
Avgränsad enhetlig del av naturen med dess levande 
organismer och viktiga icke levande delar såsom till exempel 
näring, energi och grundämnen. 

Extremrikkärr  
Kärr med extremt artrik flora. De förekomma vanligen i 
områden med rikare kalkhaltig berggrund eller med kalkrik 
morän (pH oftast över 6,8). 

Fattigkärr  
Kärr som är artfattigt, endast något artrikare än mossar. De har 
ofta lågt pH (4 – 5) och liten tillgång på mineralnäringsämnen 
som t.ex. kalcium och magnesium. 

Fastmark  
Mark som inte är våtmark. Se definition av våtmark. 

Fjällskogar 
Skogar på hög höjd som ligger ovanför skogsvårdslagens gräns 
för fjällnära skog och ovanför den så kallade 
naturvårdsgränsen  

Formellt skydd 
Formellt skydd av naturområden omfattar nationalpark, 
naturreservat, biotopskydds, naturvårdsavtal och naturminne. 

Fragmentering 
Uppsplittring av landskap, naturtyper eller populationer 

Frivilligt skydd 
Skydd av skogsområden som markägare gör utan ersättning 
från staten eller myndigheter, och utan juridiskt bindande 
avtal. 

FSC 
FSC står för Forest Stewardship Council och är en 
internationell oberoende organisation för certifiering av 
ansvarsfullt skogsbruk. 

Fågeldirektivet 
EUs fågeldirektiv 79/409/EEG enligt vilket medlemsländerna 

skall vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett generellt 
system för skydd av samtliga de fågelarter som utpekas i 
Artikel 1 

Generell hänsyn 
Den naturhänsyn som tas i samband med skötselåtgärder i 
skog som används för skogsproduktion. 

Habitat 
En miljö där det finns förutsättningar för att specifik växt- eller 
djurart skall kunna leva. Dvs där råder rätt ljusförhållande, 
temperatur, näringsämnen, strukturer mm.  

Habitatdirektivet 
EU:S direktiv 92/43EEG enligt vilket medlemsländerna skall 
vidta åtgärder för att vilda levande djur och växter som har 
betydelse för gemenskapen skall kunna bevaras i sina naturliga 
livsmiljöer. 

Hävdkontinuitet 
Ett ängsområde har hävdats genom slåtter oavbrutet en längre 
period  

Indikatorarter (signalarter) 
En indikator/signalart är en art med specifika krav på sin 
miljö, men som ändå är någorlunda allmänt förekommande. 
Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda 
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till 
förekomster av rödlistade arter.  

Kanteffekt 
Miljön utmed ett naturområdes kanter förändras genom 
klimatisk påverkan, buller eller andra faktorer som inverkar 
negativt på floran och/eller faunan 

Källa  
Ett mindre område i terrängen där grundvatten koncentrerat 
strömmar ut från mineraljorden. I en källa råder speciella 
förhållanden som jämn sval vattentemperatur över året, hög 
mängd mineraler per tidsenhet och ofta kvävefattigt, vilket gett 
upphov till särskilda vegetationstyper med specialiserade 
växtarter i källorna. 

Lund  
Sluten ädellövskog, ofta örtrik. Dessa slutna lövskogar har 
nästan alltid under något stadium varit en trädbärande hävdad 
löväng eller park. 

Lövrik skog 
Skog med minst 25% lövträdsinblandning. 

Lövskog 
Skog med minst 50% lövträdsinblandning. 

Löväng  
ängar som också har träd och buskar oftast i en fin mosaik = 
trädbärande äng.  

Meander  
En slingrande bäck-, å- eller älvfåra skapad av erosion i 
ytterkurvorna och sedimentation/avlagring i innerkurvorna. 

Natura 2000-område 
Ett område som ingår i det nätverk av skyddsvärda 
naturområden som alla EU: s medlemsländer skall bidra till 
genom EU:s Habitatdirektiv och Fågeldirektivet med syfte att 
skydda och bevara den biologiska mångfalden. 

Natura-naturtyp 
Naturtyp enligt den indelning som definierats av 
Naturvårdsverket för habitat som ingår Art- och 
Habitatdirektivets bilaga 1. 

Naturskogar 
Skog som fått/får sköta sig själv utan planteringar eller 
skogsvårdande skötsel. Vissa huggningsingrepp kan ha skett 
historiskt sett men området har alltid haft lång skoglig 

http://sv.wikipedia.org/wiki/EU
http://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk_m%C3%A5ngfald
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kontinuitet. 

Naturreservat 
Ett naturområde som bedömts som skyddsvärt för människan, 
floran, faunan eller geologin och skyddas formellt genom 
beslut av länsstyrelse eller kommun.  

Nyckelbiotop 
Ett skogsområde som har en mycket stor betydelse för skogens 
flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade 
arter. 

Produktionsskog 
Skog som i huvudsak används för skogsproduktion, dvs där 
man odlar, sköter och avverkar råvara för timmer, massa och 
biobränslen. 

Produktiv skogsmark 
Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk 
(skogskubikmeter, som är ett volymmått för stående skog) per 
ha och år i genomsnitt. 

Resiliens 
Ekosystemens förmåga att klara störningsingrepp. Vid god 
resiliens ska ett område efter störning återgå, återhämta sig 
snabbt till ursprungsläget utan irreversibla skador.  

Rikkärr  
Kärr med en artrik flora där ett flertal typiska indikatorarter 
för rikkärr är vanliga. De är rikare på mineralnäringsämnen 
och har pH oftast över 6. 

Rödlistade arter 
Arter som är hotade till sin långsiktiga överlevnad som art och 
som finns med på en särskild lista, Rödlistan, som 
Naturvårdsverket har fastställt och som ArtDatabanken har 
sammanställt information om. 

Skoglig kontinuitet 
Beskriver att ett område varit beskogat under längre tid utan 
avbrott i form av större hyggen  

Slåtter  
När gräsmarker slås med olika redskap t.ex. traktorburna 
aggregat, slåtterbalk eller lie och höet transporteras bort från 
platsen.  

Spridningshinder 
Artificiell eller naturligt element som vägar, byggnader eller 
större sjöar som utgör ett hinder för en art att ta sig från ett 
område till ett annat. Vad som i praktiken utgör ett 
spridningshinder är olika för olika arter.  

Spridningskorridor 
Naturområde/grönyta som är avsatt för att möjliggöra 
spridning för en art eller artgrupper från ett naturområde som 
är hemvist för arten till ett annat. Olika artgrupper har olika 
krav på en spridningskorridors utformning.  

Stepping stone 
Där spridningskorridorerna är avbrutna av avvikande miljöer, 
kan ett spridningssteg, eller ”stepping stone”, fungera som en 
sorts brygga. Ex en lövklädd åkerholme i en åker mellan två 
ekområden. 

Strandäng  
Avser öppna marker på finsediment som hävdas genom slåtter 
eller bete intill sjöar och vattendrag. 
Strukturer och funktioner.  
Är de ekologiska faktorer eller fysiska förutsättningar som är 
viktiga för naturtypen. Strukturer kan vara död ved, olikåldriga 
träd, eller lekbottnar med viss grusstorlek. Viktiga funktioner 
är exempelvis regelbundna översvämningar och bete.  

Trädkontinuitet 
Ett område har varit devis bevuxet med fullvuxna träd under 

längre period 

Trädsockel  
En trädsockel utgörs av en trädbas, ofta med en viss pålagring 
av organiskt material.  

Typiska arter  
Begrepp som är kopplat till definitionen på gynnsam 
bevarandestatus enligt EU:s Habitatdirektiv (se vidare 
Naturvårdsverket 2003:1 och 2004). De typiska arterna för en 
viss naturtyp ska ha väl belagd koppling till naturtypen och 
viss livsmiljökvalitet.  

Urskog 
Skog som fått utvecklas fritt utan mänsklig påverkan i form av 
avverkningar eller annan skötsel.  

Våtmark 
Mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller 
strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden 

Värdeart 
Inbegriper rödlistade arter, signalarter och andra 
indikatorarter för värdefulla biotoper. Värdearter innefattar 
även de arter som i Artskyddsförordningen förtecknats med n, 
N eller B. 

Värdekärna 
Ett sammanhängande skogsområde, i ett eller flera bestånd, 
som har bedömts ha en stor betydelse för fauna eller flora 
och/eller för en värdefull naturtyp. Normalt ingår 
nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i begreppet värdekärna. 

Värdetrakt 
Ett verktyg i landskapsplanering. En värdetrakt är ett 
landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 
bevarandevärden. Värdekärnor har hög täthet av värdekärnor. 

Ädellövrik skog 
Skog med mellan 20–49% inblandning av ädellövträd (se 
ädellövskog). 

Ädellövskog 
Ädellövträden är ek, bok, alm, ask, lind, lönn, avenbok och 
fågelbär. 

Översilning  
Terrängområde där ytvatten eller ytligt grundvatten 
silar/rinner över eller i vegetationen 


	Innehåll
	Inledning
	Varför en vattenplan?
	Syfte
	Vattenförvaltningen
	Miljökvalitetsnormer
	Statusklassning
	Ekologisk ytvattenstatus
	Kemisk ytvattenstatus
	Kvantitativ grundvattenstatus
	Kemisk grundvattenstatus

	Ansvar på kommunal nivå

	ESKO
	Helhetsområden
	Förutsättningar och avgränsningar
	Utgår från befintligt material
	Separata planer för dagvatten och VA
	Geografisk omfattning


	Bruksanvisning till materialet
	Presentation i GIS och objektblad
	Vilka objekt ingår i planen?
	Vattenförekomster
	Övrigt vatten
	Inventerade och naturvärdesbedömda våtmarker
	Icke inventerade våtmarker

	Åtgärdsdatabas
	Levande material


	Metodik
	Sammanställning av befintlig kunskap
	Kunskapskomplettering
	Våtmarker

	Naturvärdesbedömning
	Sjöar och vattendrag
	Våtmarker

	Ekologisk och kemisk status
	Analys av miljöproblem, påverkan, risk och åtgärdsbehov
	Sjöar och vattendrag
	Våtmarker
	Grundvatten

	Förslag till ESKO
	Helhetsområden
	GIS

	Resultat
	Naturvärden
	Sjöar och vattendrag
	Våtmarker
	Helhetsområdet Oxundaåns vattensystem

	Ekologisk och kemisk status i ytvatten
	Risk för att MKN inte uppnås

	Kemisk och kvantitativ status i grundvatten
	Risk för att MKN inte uppnås

	Miljöproblem
	Sjöar och vattendrag
	Övergödning
	Miljögifter
	Hydromorfologiska förändringar och förändrad kontinuitet
	Främmande arter

	Våtmarker
	Grundvatten

	Åtgärdsbehov
	Sjöar och vattendrag
	ESKO
	Våtmarker


	Grundvatten
	Behov av ökad kunskap


	Referenser
	Bilaga 1 - Begreppsförklaringar
	Bilaga 2. Kommunanpassad metod för bedömning av limniska naturvärden
	Deluppdrag i arbete med vattenplaner i Sigtuna och Upplands Väsby kommuner
	2013-10-30


	Innehåll
	Bakgrund och syfte
	Analyserade metoder
	System Aqua


	Underlag för limnisk naturvärdesbedömning
	Kartläggning av befintlig kunskap
	Fältinventering

	System för limnisk naturvärdesbedömning
	Naturvärdesklasser
	Värderingskriterier
	Värdekriterium 1. Förekomst av hotade eller ovanliga naturtyper
	Kriteriet utvärderas genom:
	Natura 2000 naturtyper
	Limniska nyckelbiotoper
	Storlekskriterium för samtliga naturtyper


	Värdekriterium 2. Förekomst av värdearter och artrikedom
	Värdearter
	Skyddsvärda arter utgörs av arter som själva utgör grund för högt naturvärde
	Förekomst av skyddsvärda arter
	Förekomst av övriga värdearter och artrikedom


	Värdekriterium 3. Naturlighet
	Värdekriterium 4. Strukturer och funktioner
	Spridningssamband – Blå infrastruktur
	Bedömning av struktur och funktion

	Samlad naturvärdesbedömning
	Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen


	Sammanfattande tabell, metod för limnisk naturvärdes-bedömning
	Referenser
	Bilaga 1 till limnisk naturvärdesbedömning – Limniska nyckelbiotoper
	Bilaga 2 till limnisk naturvärdesbedömning – Naturtyper som ej tas upp i art- och habitatdirektivet
	Bilaga 3. Metodik för naturvärdesbedömning i våtmark och terrester miljö
	Kartläggning av befintlig kunskap
	Fältinventering
	Naturtypsklassificering
	Minsta karterbara enhet

	Värdearter och skyddsvärda arter
	Värdearter
	Skyddsvärda arter

	Strukturer, funktioner, samt grön infrastruktur
	Strukturer
	Funktioner
	Grön infrastruktur


	Naturvärdesbedömning
	Värderingskriterier
	Värdekriterium 1. Förekomst av naturtyp och hot
	Värdekriterium 2. Förekomst av värdearter och skyddsvärda arter

	Värdekriterium 3. Strukturer och funktioner
	Värdekriterium 4. Grön infrastruktur och ekologiska samband

	Samlad naturvärdesbedömning
	Redovisning av osäkerheter i värdebedömningen


	Ordlista

