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Förord
Vattenfall arbetar kontinuerligt med att förbättra
vår miljöprestanda. En förutsättning för detta är
att ha en detaljerad förståelse för den miljöpåverkan som är kopplad till hela värdekedjan för våra
produkter. Vattenfall har i mer än 20 år arbetat med
livscykelanalyser (LCA) och vi har elproduktion som
är miljövarudeklarerad i enlighet med internationella
EPD-systemet (Environmental Product Declaration)
som bygger på bland annat ISO 14025. Det innebär
att vi kan redogöra för resursanvändning, utsläpp,
avfall, återvinning och markanvändning för varje
kilowattimme el som vi genererar. Den här informationen använder vi proaktivt för att minska vår
påverkan på miljön och för att vara transparenta
mot våra kunder.
Att skydda natur och arter är ett av Vattenfalls
prioriterade miljöområden. Inom LCA finns det
idag ingen vedertagen metod för att inkludera
påverkan på biologisk mångfald. Därför beslöt
Vattenfall att utveckla Biotopmetoden 1998-2000.
Biotopmetoden är en standardiserad metod för att
jämföra tillståndet i olika biotoper före och efter
en förändring.
Nu har vi avslutat uppdateringen av Biotopmetoden
2015 och den nya versionen är klart förbättrad då
den tar hänsyn till nya metoder för att bedöma
påverkan på biodiversitet, till exempel den nya
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svenska standarden för naturvärdesinventeringar.
Den tar också hänsyn till ökad tillgång av
digital information om biologisk mångfald och
dessutom stärker den bedömningen av förändringar
i den marina miljön jämfört med tidigare versioner.
Med den här uppdateringen har Vattenfall ett ännu
mer kraftfullt verktyg för att bedöma miljöpåverkan
från aktiviteter som leder till en förändrad mark
användning. Vattenfall kommer att använda
metoden som vägledning för att ytterligare minska
vår påverkan på den biologiska mångfalden.
Biotopmetoden 2015 har utvecklats för att kunna
tillämpas inom andra områden än EPD och även
utanför energisektorn. Vi ser att Biotopmetoden
med fördel kan användas i förstudier och lokaliseringsstudier, för att bedöma effekten av planerade
verksamheter. Vi hoppas att många andra finner
metoden användbar och är alltid intresserade av att
få återkoppling och idéer för att förbättra metoden
ytterligare.
Vi vill tacka Eva Grusell, Sweco, för ett gott arbete
med uppdateringen. Ett speciellt tack även till
projektgruppen och den externa granskaren Sofia
Miliander, Sweco, för deras bidrag till att förbättra
Biotopmetoden.

Sammanfattning

Sammanfattning
I denna rapport presenteras revidering och
uppdatering av Biotopmetoden 2005.
Biotopmetoden bygger på antagandet att de
förluster och nytillskott av biotoper som en
exploatering medför, återspeglar de förändringar
i biologisk mångfald som uppstår. Dessa förluster
och nytillskott kan kvantifieras genom att arealerna
beräknas, varigenom jämförelser mellan olika
former av exploateringar möjliggörs. Tillämpning av
metoden innebär att man bedömer förändringen
av biotopernas fördelning och kvalitet mellan läget
”före” respektive ”efter” exploateringen inom ett
avgränsat område, det vill säga systemgränsen.
Biotopmetoden är avsedd att kunna användas för
de flesta former av mark- och vattenutnyttjande.
Det är viktigt att betona att Biotopmetoden
redovisar den kvantitativa biotopförändringen
(biotopförluster och eventuella nytillskott) inom
systemgränsen. Exploatering kan även innebära
förändringar på landskapsnivå det vill säga utanför
systemgränsen. Det kan gälla förändring såsom
fragmentering, barriäreffekter och försämring
av livsmiljöer. Enligt Biotopmetoden beskrivs
förändringar som sker utanför systemgränsen
enbart kvalitativt.
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Biotopmetoden 2015 är framtagen för att kunna
användas även för andra användningsområden
än miljövarudeklarationer (EPD) och även utanför
energisektorn. Biotopmetoden är också ett
verktyg som kan användas vid förstudier och
lokaliseringsstudier för att kunna bedöma påverkan
av den planerade verksamheten.
Genom att använda sig av Biotopmetoden erhåller
man kunskap om den planerade eller pågående
verksamhetens påverkan på biologisk mångfald
genom relativt begränsade insatser och resurser.
Indata till studien erhålls från tillgängliga digitala
databaser, flygbilder och projektspecifik information
samt att inventering av biotoper utförs i fält. Om
Biotopmetoden används i en förstudie kan resultatet
ge förslag till modifieringar och i en lokaliseringsstudie ge förslag till prioriteringar. Om Biotopmetoden
tillämpas för en pågående verksamhet kan resultatet
användas till att identifiera förslag till biotopförbättringar och kompensationsåtgärder.

1 Bakgrund

1 Bakgrund
Arbetet med livscykelanalyser (LCA) har under
många år handlat om att kvantifiera resursförbrukning och emissioner. Effekter på flora och fauna till
följd av exploatering av mark och vatten har däremot
oftast beskrivits i allmänna termer och ytterst sällan
kvantifierats.
Även inom naturvårdsbiologin har effekter på biologisk mångfald på biotop- och artnivå ofta enbart
beskrivits kvalitativt. Kvantitativa mått finns gällande
arealuppgifter för mark- och vatten som skyddats
genom till exempel nationalparker, Natura 2000områden och naturreservat. Kvantitativa sammanställningar finns även om rödlistade arter på
nationell nivå.
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Som en del i arbetet med att ta fram underlag
till certifierade miljövarudeklarationer (EPD)
utvecklades Biotopmetoden inom Vattenfall för att
kunna kvantifiera effekterna på biologisk mångfald
(Blümer & Kyläkorpi 1998, 2001). Detta var en
frivillig åtgärd, orsakad av insikten att alternativet,
en enbart kvalitativ beskrivning, skulle vara
otillfredsställande. Metoden utvecklades primärt för
svensk vattenkraft, för att hantera retrospektiva
analyser. Under perioden 1998-2005 har metoden
testats och vidareutvecklats genom applikationer
på många olika aspekter av energiproduktion.
Nästan 10 år har gått sedan Biotopmetoden 2005
framtogs. Med de erfarenheterna från tillämpningen
av Biotopmetoden 2005 och förändringar samt ny
kunskap så är en revidering och uppdatering aktuell.

2 Syfte och mål

2 Syfte och mål
Målet med denna rapport är att beskriva en metod
för kvantifiering av effekter på biologisk mångfald
som utvecklats och testats inom Vattenfall.
Ambitionen är att metoden ska ge en enhetlig
struktur som medger beskrivningar, kvantifieringar
och möjlighet till jämförelser av olika typer av
arealutnyttjanden och de effekter på biologisk
mångfald som följer av dessa. Den används för att
ge standardiserad information om förändringar
orsakade av olika typer av arealutnyttjande –
främst genom förändringar i biotop – som beskrivs
kvantitativt men även kvalitativt. Fördelen med
detta är att arbetet med biotopförbättringar
(naturvårdsåtgärder) också kan kvantifieras.
Biotopmetoden har inledningsvis utvecklats som ett
verktyg för att åskådliggöra el- och värmeprodukters
miljöprestanda.
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Syftet med Biotopmetoden 2015 är:
• att den ska kunna användas för studier av
förändringar gällande mark- och vattenanvändning, både inom och utanför energisektorn.
• att den ska kunna användas som ett verktyg
vid förstudier och lokaliseringsstudier, för att
kunna bedöma påverkan av den planerade
verksamheten.

Metoden ska kunna tillämpas även med begränsade
tidresurser och med tillgänglig data från databaser,
flygbilder etcetera samt ett kompletterande besök
på plats, då de avgränsade områdena översiktligt
beskrivs och verifieras. Metoden syftar inte till att
vara en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), resultera
i djupgående artinventering eller ge en fullständig
bild av effekterna på flora och fauna. Det är viktigt
att ha detta i åtanke eftersom metoden kan innebära
förenklingar av något som är kvantitativt svårt att
beskriva. En avvägning mellan fullständighet och
förenkling är nödvändig.

3 Metod

3 Metod
Biotopmetoden är avsedd att kunna användas för de
flesta former av mark- och vattenutnyttjande. Det
är viktigt att betona att Biotopmetoden redovisar
den kvantitativa biotopförändringen (biotopförluster
och eventuella nytillskott) inom systemgränsen.
Exploatering kan även innebära förändringar på
landskapsnivå det vill säga utanför systemgränsen.
Det kan gälla förändring såsom fragmentering,
barriäreffekter och försämring av livsmiljöer.
Enligt Biotopmetoden beskrivs förändringar som
sker utanför systemgränsen enbart kvalitativt.
Biotopmetoden är indelad i fyra steg (se Figur 1).

Biotopmetoden bygger på antagandet att de
förluster och nytillskott av biotoper som en
exploatering medför, återspeglar de förändringar
i biologisk mångfald som uppstår. Dessa förluster
och nytillskott kan kvantifieras genom att arealerna
beräknas, varigenom jämförelser mellan olika
former av exploateringar möjliggörs. Tillämpning av
metoden innebär att man bedömer förändringen
av biotopernas fördelning och kvalitet mellan läget
”före” respektive läget ”efter” exploateringen
inom ett avgränsat område (systemgränsen för
undersökningen).

Steg 1

Avgränsning
Information om anläggningen
Fastställande av systemgränser

Steg 2

Biotopindelning
Information om biotoper och deras
värden genom befintligt inventeringsmaterial, flygbildstolkning och fältbesök.

Steg 3

Biotopkategorisering
Vid kategoriseringen bedöms
biotopens kvalitet som livsmiljö.

Före

Kritisk biotop
Sällsynt biotop
Allmän biotop
Teknotop

Efter

Steg 4

Resultatredovisning

Tabell 2. Indelningen av
biotoper utgår från Corine
Landuse level 2

Corine Level 1

Corine Level 2
11 Urban fabric
12 Industrial, Commercial
and transport

Verksamheten innehåller en av tre
kvalitetsnivåer. Resultatet redovisas
med beskrivning, kartor, tabeller och
uttrycks per nyttoenhet; till exempel
ha/kWh.

13 Mine, dump and construction
sites

2
utgår från Corine Landuse level
Tabell 2. Indelningen av biotoper
2 Agricultural areas

Corine Level 2

Corine Level 1

21 Arable land

11 Urban fabric
transport
12 Industrial, Commercial and
13 Mine, dump and construction
3 Forest and semi-natural
areas

sites

22 Permanent crops
23 Pastures

4 Wetlands

areas
24 Heterogeneous agricultural
31 Forests

3 Forest and semi-natural areas

5 Water bodies

32 Shrub and/or herbaceous
vegetation associations
33 Open spaces with little
or no vegetation
41 Inland wetlands

42
vegetation associations Coastal wetlands
32 Shrub and/or herbaceous
no vegetation
33 Open spaces with little or

4 Wetlands

22 Permanent crops
23 Pastures
24 Heterogeneous agricultural
areas
31 Forests

21 Arable land

2 Agricultural areas

41 Inland wetlands

51 Inland waters
52 Marine waters

42 Coastal wetlands

5 Water bodies

51 Inland waters
52 Marine waters

Figur 1. Biotopmetodens fyra steg

Beroende på tillgången på informationsmaterial
om exploateringen och kunskapsunderlag om de
mark- och vattenområden som påverkas erhåller
den studerade verksamheten en av tre tillgängliga
kvalitetsnivåer. Ansatsen vid tillämpningen av
Biotopmetoden är alltid att erhålla en så hög
kvalitetsnivå som möjligt. Om den studerade
verksamheten är geografiskt belägen på skilda
platser kan en sammantagen kvalitetsnivå beräknas
utifrån totalt ianspråktagen areal i förhållande till de
enskilda anläggningarnas kvalitetsnivåer.
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Vid kategorisering av biotoper bedöms dess kvalitet
som livsmiljö såsom till exempel naturlighet och förekomst av vissa strukturer och även förekomst av till
exempel rödlistade arter och artrikedom. Nationella
bedömningsgrunder används vid kategoriseringen.
Ett alternativt tillvägagångssätt kan användas vid
begränsad tillgång på inventeringsmaterial. Arealen
i läget ”före” respektive ”efter” fördelas då i enlighet
med en indelningsnyckel. Arealen teknotop (se kapitel
6 för definitioner) måste vara känd i läget ”före” eller
”efter”.

4 Steg 1 – Avgränsning

4 Steg 1 – Avgränsning
4.1 Inledning
Det första steget i Biotopmetoden är att fastställa
det aktuella projektets systemgränser. Med
systemgräns avses här termens betydelse i LCAsammanhang, det vill säga det tekniska, geografiska
och tidsmässiga system som analyseras i en
livscykelanalys. Den påverkan som sker utanför
systemgränsen ska också fastställas.
Avgränsningssteget går i korthet ut på att definiera
vad som ska ingå i bedömningen och vad som ska

lämnas utanför, såväl tidsmässigt som geografiskt.
Påverkan innanför systemgränsen innefattar förluster
och tillskott av biotoper, som ska kvantifieras.
Oftast sker påverkan i ett större område än den
mer tekniskt orienterade systemgränsen. Påverkan
utanför systemgränsen innefattar påverkan i
ett landskapsperspektiv såsom fragmentering,
barriäreffekter och försämring av livsmiljöer, som ska
beskrivas kvalitativt.

Figur 2. Systemgräns kring
vattenkraftanläggningen i
Boden i Luleälven

Systemgränsen måste kunna fastställas för att
Biotopmetoden ska vara tillämpbar. Information
behöver finnas om projektets arealmässiga
omfattning och åtminstone viss information om
verksamhetens direkta påverkan för att uppnå
lägsta kvalitetsnivå. Omfattning och kvalitet på
informationskällor avgör hur Biotopmetoden kan
tillämpas.
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En viktig metodologisk avgränsning är att
metoden inte innehåller något steg för analys av
kompensationsåtgärder. Däremot gör metoden
det möjligt att tillgodoräkna sig utförda naturvårdsåtgärder i resultatredovisningen.

4 Steg 1 – Avgränsning

4.2 Systemgränser
Avgränsningar i tid
Läget ”före” definieras som läget precis innan, eller
så nära innan som möjligt, själva ianspråktagandet/exploateringen. Läget ”efter” definieras till en
tidpunkt efter exploateringen, vilken i normalfallet
motsvaras av det år då studien utförs.
Tidpunkten för biotopidentifiering och biotopkategorisering i såväl läget ”före” som läget ”efter” anges
alltid. Vid framtagande av en EPD, som revideras vart
tredje år, utgörs läget ”efter” av det år som EPD:n
revideras i och med att beräkningarna baseras på
ett uppdaterat värde på den funktionella enheten.
Biotopidentifiering och biotopkategorisering för läget
”efter” behöver inte vara genomförd samma år som
EPD:n tas fram, dock bör den inte vara utförd alltför
långt innan läget ”efter” då biotoperna kan ha hunnit
ändrats. Om tidpunkten för biotopidentifieringen och
biotopkategoriseringen är en annan än läget ”efter”
(exempelvis EPD-revideringen) så anges tidpunkten
för biotopidentifieringen och biotopkategoriseringen
också.
Eftersom metoden syftar till att analysera nettoeffekter behöver inget ”naturtillstånd” definieras.
Biotopmetoden inkluderar endast det studerade
projektets inverkan på naturmiljön med efterföljande
förändringar i flora och fauna, inte något som gjorts i
området tidigare. Enligt Biotopmetoden är det endast
effekten av det enskilda projektet (det vill säga nettoeffekten) som skall beaktas.
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen av vad som skall
ingå i studien är viktig att definiera. Biotopmetodens
kvantitativa analys fokuserar på markanvändning
som har en direkt koppling till det studerade projektet, samt:
• har en tydlig geografisk avgränsning.
• i huvudsak inte delas med andra projekt/intressen.
Det kvantitativa steget inkluderar alltså enbart den
direkta arealspåverkan som uppkommit i exploateringsprojektets omedelbara närhet. En väg, en
upplagsplats eller exempelvis ett friluftsområde, som
till mycket liten del bedöms kopplas till projektet kan
definieras vara utanför systemgränsen. I praktiken
innebär det att man från fall till fall får avgöra vad
som ska ingå i bedömningen och vad som inte ingår.
Andelar kan även beräknas då mark- och vattenanvändningen delas av flera projekt. Avgränsningarna
skall alltid tydligt motiveras och redovisas.
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Vissa skillnader i tillvägagångssätt finns mellan olika
typer av arealsutnyttjanden. Nedan följer ett antal
exempel gällande olika energislag:
Den direkta påverkan, det vill säga innanför systemgränsen, från mark- och vattenanvändning av ett
landbaserat vindkraftsprojekt gäller ianspråktagande
av mark för verk, vägar och annan tillhörande infrastruktur. Vindkraft innebär oftast någon form av
påverkan utanför systemgränsen såsom att livsmiljöer
splittras (fragmenteras), barriäreffekter uppstår eller
kollisionsrisk för fåglar.
Den direkta påverkan från mark- och vattenanvändning av ett havsbaserat vindkraftsprojekt gäller
ianspråktagande av ytor för fundament, grusbäddar
eller dylikt, kablar, transformatorstation och vädermast. Påverkan utanför systemgränsen sker såväl i
som ovanför vattnet. Exempel på sådan påverkan kan
vara minskade födosöksområden för vissa marina
arter, barriäreffekter och kollisionsrisk för fåglar.
Den direkta påverkan från mark- och vattenanvändning av en vattenkraftanläggning kan vara komplex.
Utmed de stora älvarna i Sverige är flertalet vattenkraftstationer belägna. Reglering kan ske på så sätt
att magasinen nyttjas av flera stationer. Påverkan
av en anläggning högt upp i vattensystemet kan ge
påverkan nedströms i vattensystemet och även i angränsande marina vatten. Det kan gälla biotopförlust
eller försämring av biotopens kvalitet som påverkar
fiskars lek och fortplantning. Vid tillämpning av Biotopmetoden gällande ianspråktagande av mark och
vatten inom systemgränsen har i huvudsak följande
studerats: reservoar (magasin), damm, torrfåra, ställverk, byggnader och vägar tillhörande verksamheten,
sänkningskanal, använd täkt, upplag, utfyllnad, slänter
och påverkade stränder nedströms. När det gäller
magasin så ingår intilliggande magasin i systemgränsen.
Den direkta påverkan från mark- och vattenanvändning av en kärnkraftanläggning berör inte endast
kärnkraftverket där elen produceras. Hela bränslekedjan betraktas vara inom systemgränsen, det vill
säga gruvan, konverterings- och anrikningsanläggningar, bränsletillverkning, elproduktion och avfallsanläggningar. När det gäller kärnkraftverket ingår
även kylvattenplymen inom systemgränsen
På motsvarande sätt som för kärnkraft ingår för
kolkraft också hela bränslekedjan, det vill säga
gruvan, omlastningshamn, energianläggningen och
avfallshanteringen.

5 Steg 2 – Biotopidentifiering

5 Steg 2 – Biotopidentifiering
5.1 Generell tillämpning
Det andra steget i tillämpningen av Biotopmetoden
är identifiering av de miljöer som påverkats. Biotoperna ska identifieras i både läget ”före” och
”efter” för att kunna erhålla ett mått på förändringar
gällande ianspråktagande av mark– och vattenområden. Fokus ligger på att samla in information om
området innanför systemgränsen, där kvantifiering
sker i enlighet med Biotopmetoden. Beroende på
verksamhetens art, det vill säga om påverkan även
sker utanför systemgränsen, bör data samlas in i
ett större område för att kunna beskriva påverkan
kvalitativt. Hur detaljerat den kvalitativa påverkan
utanför systemgränsen beskrivs, beror på syftet med
tillämpningen av Biotopmetoden. Den kvalitativa
påverkan kan beskrivas alltifrån detaljerat till kortfattat i punktform.

Figur 3. Seitevare vattenkraftverk i Luleälven, biotoper i läget ”före”
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Identifieringen går ut på att ta fram så mycket som
möjligt av känd kunskap om mark- och vattenområden
inom det studerade området. I steget biotopidentifiering ingår även att identifiera ytor som saknar
förutsättningar för biologisk produktion. GIS-data,
befintliga inventeringar, flygbilder, platsbesök etcetera
ger underlag till biotopidentifieringen i både läget
”före” och i läget ”efter”. Om det vid platsbesöket i
läget ”efter” går att skaffa sig en bild av förhållandena
i läget ”före”, kan iakttagelserna vid platsbesöket
vara en utgångspunkt för beskrivningen av läget
”före”. Den inhämtade informationen för biotopidentifieringen avgör kvaliteten på kategoriseringen i steg
nr 3. Alternativa tillvägagångssätt finns beroende
på tillgång till och kvaliteten av informationen
(se Tabell 9).

5 Steg 2 – Biotopidentifiering

Corine landuse (Bossard 2000) används som grund
för indelningen av biotoperna. En nationell tolkning
görs av level 2 (se Tabell 2). Indelningen baseras
på naturtyper, vegetationstyper, hydromorfologi/
jordarter, landskapsformer/bergarter beroende

Inhämtande av tillgänglig information om
kända förhållanden:
• Information från tillgängliga digitala
databaser
• Material från redan utförda inventeringar
• Information om anläggningens mark- och
vattenanspråk, situationskartor, MKB
etcetera
• Sammanställ materialet och dokumentera
källor samt datum

11 Biotopmetoden

på nationella förhållanden (se Tabell 4 - Tabell 7).
Biotoper beskrivs utifrån bl.a. naturlighet, strukturer
och kontinuitet. Beskrivningen kompletteras med
kända förekomster av arter såsom signalarter,
naturvårdsarter samt artrikedom.

Identifiering av biotoper:
• Flygbildstolkning (om möjligt)
• Besök i fält (om möjligt)
• Beskrivning utifrån Corine landuse
Indelningen baseras på nationella förhållanden
och biotoperna beskrivs utifrån nationell
praxis
• Om påverkan även sker utanför systemgränsen,
samlas data in för ett större område
• Beräkning av arealer

5 Steg 2 – Biotopidentifiering

Tabell 1. Informationskällor

Informationskällor

Kommentar/beskrivning

Kartor

Flygbilder/ortofoto/IR
Satellitbilder
Terrängkarta
Jordartskarta

Anläggningsspecifik information

Situationskartor
MKB

Kunskapsunderlag om kända värden

Digital info för GIS
Inventeringsrapporter

Platsbesök

Kartläggning av förhållandena på plats samt verifiering av känd
information

Tabell 2. Indelningen av biotoper utgår från Corine Landuse level 2

Corine Level 1

Corine Level 2

1 Artificial surfaces

11 Urban fabric
12 Industrial, Commercial and transport
13 Mine, dump and construction sites
14 Artificial, non-agricultural vegetated areas

2 Agricultural areas

21 Arable land
22 Permanent crops
23 Pastures
24 Heterogeneous agricultural areas

3 Forest and semi-natural areas

31 Forests
32 Shrub and/or herbaceous vegetation associations
33 Open spaces with little or no vegetation

4 Wetlands

41 Inland wetlands
42 Coastal wetlands

5 Water bodies

51 Inland waters
52 Marine waters
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5.2 Tillämpning av metoden i Sverige
Information om kända förhållanden finns att hämta
från digitala databaser, som tillhandahålls från
myndigheter. Det gäller information om bland annat
skyddad natur, skogsmark, jordbruksmark, ängs- och
betesmarker, våtmarker, rödlistade arter och andra
artfynd, avrinningsområden, skyddsområden för
vattentäkter, jordarter samt data från provtagning
och miljöövervakning. Digitalt kartmaterial kan
erhållas för till exempel terrängkartor, aktuella
flygbilder, historiska flygbilder, satellitbilder och

jordartskartor (se Tabell 3).
Den indelning som finns av biotoper/naturtyper i
rikstäckande inventeringarna av terrestra miljöer
används även i Biotopmetoden. När det gäller
indelning av biotoper i sjöar och vattendrag utgår
den ifrån de hydromorfologiska förhållandena.
Indelningen av de marina biotoperna grundar sig på
typ av botten. Om Natura 2000-habitat förekommer
anges det med dess benämning.

Tabell 3. Informationskällor

Kartor

Hämtas/Levereras från:

Flygbilder/ortofoto/IR

Lantmäteriet

Satellitbilder

Metria, Lantmäteriet

Jordartskartan

SGU

Terrängkartor mm

Lantmäteriet med flera

Anläggningsspecifik information
Situationskartor

Verksamhetsutövaren

MKB

Verksamhetsutövaren, myndigheter

Kunskapsunderlag om kända värden
Digital info för GIS

Miljödataportalen (Naturvårdsverket), Kartverktyget skyddad
natur (Naturvårdsverket), Kartgenerator (SGU), Vattenwebb
(SMHI), VISS-portalen (vattenmyndigheterna, länsstyrelserna
och Havs och vattenmyndigheten), Artportalen (Artdatabanken),
Trädportalen (Artdatabanken), TUVA (Jordbruksverket),
Blockdatabas (Jordbruksverket), Skogsdataportalen
(Skogsstyrelsen), Skogskarta (SLU), Länsstyrelsernas GIStjänster (länsstyrelserna) med flera.

Inventeringsrapporter

Kunskapsunderlag finns att hämta från diverse inventeringar.
Dessa har nationell, regional eller lokalutbredning. De nationella
och regionala underlagen framtagna av myndigheter finns delvis
digitaliserade – se ovan. Dessutom finns diverse rapporter
framtagna av experter.

De artificiella ytorna
De artificiella ytorna beskrivs utifrån information
från verksamhetsutövaren och iakttagelser vid
platsbesöket. Om vegetation förekommer i anslutning

till vägar, kraftledningar, flygplatser etcetera, den
så kallade gröna infrastrukturen, beskrivs biotopen
utifrån dess livsmiljö och artinnehåll.

Tabell 4. De artificiella ytorna

Corine level 2

Level 3 – Nationell tolkning‚ exempel på biotoper eller
teknotoper

11 Urban fabric

Hårdgjorda ytor, byggnader

12 Industrial, Commercial and transport

Vägar, vändplaner, järnväg, ställverk

13 Mine, dump and construction sites

Slagghögar, uppställningsplatser, dagbrott, täkter

14 Artificial, non-agricultural vegetated areas

Gräsmattor, parker
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Terrestra biotoper
Det finns ett flertal rikstäckande biotopinventeringar för terrestra miljöer såsom nyckelbiotopinventeringen, våtmarksinventeringen och ängs- och
betesmarksinventeringen. Kännedomen är relativt
god gällande de värdefullaste objekten, som ingår i
ovanstående nationella inventeringar. Skyddade områden är ofta väl dokumenterade. Exempelvis finns
skötselplaner för naturreservat och naturtyper inom
Natura 2000-områden tillgängliga. Benämningar i de
nationella inventeringarna och inom skyddade områden används lämpligen vid beskrivningen av värden.
I bilaga 1 finns en sammanställning av nationella och
regionala kunskapsunderlag, som alltid bör beaktas.

I övrigt finns stöd för benämning av biotoper i den
tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) tillhörande
SIS-standard för Naturvärdesinventering (SIS-SS
190000:2014).
De terrestra biotoperna identifieras inledningsvis utifrån en flygbildstolkning av ortofoto. Kompletterande
information hämtas från de digitala databaserna och
eventuellt förekommande inventeringsrapporter. Vid
platsbesöket görs en biotopinventering och biotoperna
indelas utifrån metodik i ovan nämnda nationella
inventeringar.

Tabell 5. Terrestra biotoper

Corine level 2

Level 3 – Nationell tolkning‚ exempel på biotoper

21 Arable land

Åkermark som ska kunna plöjas

22 Permanent crops

Frukt- och bärodling med mera

23 Pastures

Olika typer av hävdade ängs- och betesmarker

24 Heterogeneous agricultural areas

Komplex odling, agro-forestry med mera

31 Forests

Olika typer av skogar som barrskog, lövskog, ädellövskog, alkärr
och sumpskogar Äldre solitära träd och träddungar

32 Shrub and/or herbaceous vegetation associations

Olika typer av buskmarker som vide- och buskmarker,
hassellundar och brynmiljöer

33 Open spaces with little or no vegetation

Sandiga miljöer till exempel sanddynor och sandhedar

41 Inland wetlands

Olika typer av våtmarker och rikkärr

42 Coastal wetlands

Olika typer av strand- och vattenmiljöer

Foto Eva Grusell
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Limniska biotoper
Kunskapen om biologisk mångfald i sjöar och
vattendrag är relativt god men det saknas
rikstäckande inventeringar. Även i de limniska
miljöerna finns skyddade områden med tillhörande
dokumentation av värden, till exempel Natura
2000-naturtyper. På senare år har en del kriterier
för naturvärdesbedömning tagits fram, bland
annat System Aqua och limniska nyckelbiotoper.
Havs- och vattenmyndigheten har under 2013
tagit fram föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Där ingår
även bedömningsgrunder för hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag.
Det finns information om sjöar och vattendrag som
har tagits fram i samband med miljöövervakning.
Information som berör vattenkemi, växtplankton,
bottenfauna, vandringshinder, provfiske och
vattenvegetation finns samlad i databaserna
Miljödataportalen och VISS- portalen. Det har

även gjorts ytterligare inventeringar av till exempel
sjöfågel, utter och stormusslor. Generellt sett är
sjöar och vattendrag i Syd- och Mellansverige bättre
kartlagda än i norra Sverige.
De limniska biotoperna identifieras inledningsvis
(se Tabell 6) utifrån en flygbildstolkning av
de hydromorfologiska förhållandena och med
kompletterande information om förekommande
jordarter. Indelningen biotoperna görs sedan av
de hydromorfologiska typerna se Bilaga 2. Havsoch vattenmyndighetens bedömningsgrunder för
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och
vattendrag (HVMFS 2013:19) används för denna
indelning. Kompletterande information hämtas
om objektets status från de digitala databaserna
såsom VISS-portalen och eventuellt förekommande
inventeringsrapporter. Vid platsbesöket studeras
graden av naturlighet/påverkan för den limniska
biotopen och i närområdet.

Tabell 6 Limniska biotoper

Corine level 2

Level 3 – Nationell tolkning‚ exempel på biotoper

51 Inland waters

Branta vattendrag i fast berg, branta vattendrag sten och
turbulent flöde, breda vattendrag med regelbundet växlande
strömsträckor och höljor, vattendrag med flera parallella fåror,
meandrande vattendrag, överfördjupat vattendrag i finkorniga
sediment och vattendrag i torv
Sjöar i tektoniska bäcken, sjöar i glaciala erosionsbäcken,
glaciala dämningsbäcken, naturliga icke glaciala sjöar, artificiella
sjöar, konstgjorda vatten

Foto Eva Grusell
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Marina biotoper
Kunskapsunderlaget för de marina miljöerna är
bristfälligt. Inom HELCOM (HELCOM 1998,2006)
har hotade biotoper i Östersjön listats och i ”Kustbiotoper i Norden” (Nordiska ministerrådet 2001)
har biotopindelning av hotade och representativa
kustbiotoper gjorts. Naturvårdsverket har tagit fram
en vägledning för skydd av marina miljöer. I övrigt
finns endast vissa inventeringar, stickprov och
modellerade utbredningar av arter och biotoper.
Data i begränsad omfattning om marina miljöer är

tillgängligt i VISS portalen. Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram en
nationell metod för marin naturvärdesbedömning.
De marina biotoperna (se Tabell 7) beskrivs utifrån
information i VISS-portalen och eventuellt förekommande inventeringsrapporter om förhållandena
på plats. I bilaga 3 finns beskrivning av de marina
naturtyperna.

Tabell 7. Marina biotoper

Corine level 2

Level 3 – Nationell tolkning‚ exempel på biotoper

52 Marine waters

Grund marin mjukbotten,
Grund marin hårdbotten,
Djup marin mjukbotten,
Djup marin hårdbotten,
Biogent rev och bubbelrev,
Antropogen och marin botten
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6.1 Generell tillämpning
Vid kategoriseringen (steg 3) görs bedömning av
biotopernas kvalitet som livsmiljö. Biotoperna delas
in i de fyra kategorierna: kritisk biotop, sällsynt biotop,
allmän biotop och teknotop. Vid tillämpningen av
Biotopmetoden ska nationella bedömningsgrunder
användas som grund. Biotopen bedöms utifrån dess
kvalitet som livsmiljö såsom förekomst av vissa strukturer samt förekomst av rödlistade arter, signalarter,
naturvårdsarter och artrikedom.

Den svenska SIS-standard för Naturvärdesinventering (SIS-SS 199000:2014) har använts som
utgångspunkt för uppbyggnad av hierarkin och
formuleringen av de generella kriterierna. En väsentlig skillnad är att enligt Biotopmetoden används arter
som stöd för bedömning av biotoper, medan enligt
SIS standard för Naturvärdesinventering bedöms
arter och biotoper separat.

Tabell 8. Biotoperna delas in i fyra kategorier

Kategori

Definition

Kritisk biotop

Högsta eller högt naturvärde: ett område som tilldelas kategorin kritisk biotop bedöms vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på global, nationell och regional nivå.
Området är mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop
i regionen eller i landet. Samtliga Natura 2000-naturtyper kategoriseras som kritiska biotoper.
Rödlistade arter förekommer.

Sällsynt biotop

Påtagligt naturvärde: ett område som tilldelas kategorin sällsynt biotop behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå. Området
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av sådana områden bibehålls eller blir
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. En sällsynt biotop kan på
sikt eller med restaureringsåtgärder uppnå kritisk biotop. Den sällsynta biotopen är artrikare
än vardagslandskapet och har betydelse för variationen i landskapet. Enstaka rödlistade arter
förekommer eller förekomst av nyckelelement.

Allmän Biotop

Visst eller trivialt naturvärde: ett område som tilldelas kategorin allmän biotop utgörs av vanligt
förekommande naturtyper det så kallade vardagslandskapet. I allmän biotop ingår även triviala
områden om biologisk produktion förekommer till exempel anlagda grönytor i urbana miljöer.

Teknotop

Ytor utan förutsättningar för biologisk produktion.

Bästa resultat erhålls i kategoriseringen när det
funnits god tillgång på information för biotopidentifieringen (steg 2) för både läget ”före” och ”efter”.
Då ska ytorna vara avgränsade och varje biotop
beskriven. I Tabell 11 redogörs för Biotopmetodens
kvalitetsnivåer och dess krav på underlagsmaterial.
Vid begränsad tillgång på inventeringsmaterial finns
ett alternativt tillvägagångssätt som kan användas.
Arealen i läget ”före” respektive ”efter” fördelas i enlighet med indelningsnycklar (se Tabell 9). Arealerna
kategoriseras i dessa fall direkt, utan föregående
identifiering. Arealen Teknotop måste vara känd i
läget ”före” eller ”efter”. Syftet med nycklarna är att
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med god marginal schablonmässigt kategorisera
de ursprungliga och/eller resulterande arealerna.
Indelningsnycklarna är framtagna med en hög grad
av konservatism. Huvudsyftet är att de endast ska
användas vid ytterst begränsad informationstillgång.
Proportionerna mellan kategorierna i indelningsnycklarna bedöms vara så väl tilltagna att störningarna
av arealutnyttjandet med god marginal inte underskattas. Detta innebär att indelningsnycklarna alltid
skall överskatta kritiska och sällsynta biotoper i läget
”före”, och alltid underskatta dem i läget ”efter”. Det
skall alltså inte finnas någon risk att dessa nycklar
används för att snabbt komma till ett (för exploatören)
fördelaktigare resultat.
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Tabell 9. Kategorisering med hjälp av indelningsnyckel då information saknas för biotopidentifiering i läget ”före” eller ”efter”

Indelningsnyckel [F] för läget ”före”

Indelningsnyckel [E] för läget ”efter”

Areal T* mäts upp, resterande antas enligt 40 % utgöras av
kritisk biotop, 40 % sällsynt biotop och 20 % allmän biotop.

Areal T mäts upp, resterande areal antas bestå av allmän biotop.

* Om det inte är möjligt att fastställa ytan T antas värdet vara 100 % av den påverkade ytan i ”efter”, respektive 0 % i ”före”.

Figur 4. Forsmarks kärnkraftanläggning, kategorier i läget ”efter”. AB = Allmän Biotop, T = Teknotop
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6.2 Tillämpning av metoden i Sverige
Kategoriseringen av biotoperna bygger på SIS
standarden för Naturvärdesinventering (SIS-SS
199000:2014), dock har vissa modifieringar gjorts
för att passa för EPD, förstudier och lokaliseringsstudier. Biotoper och arter bedöms inte var för sig i
Biotopmetoden utan arter används som ett stöd för
att bedöma biotoper. I övrigt följer de terrestra biotoperna SIS standarden och den tillhörande tekniska
rapporten. I Sverige finns inte vedertagna bedömningsgrunder för marina och limniska naturtyper på
samma sätt som för de terrestra. I jämförelse med
SIS standard för naturvärdesinventering har en
modifiering gjorts för de limniska och marina miljöerna i Biotopmetoden. Anledningen är att anpassa
metoden till det pågående arbetet med bedömningsgrunder hos Havs- och vattenmyndigheten.
Nationella bedömningsgrunder finns för ett
flertal av de terrestra miljöerna såsom Natura
2000-habitat, våtmarker, nyckelbiotoper för skog,
ängs- och betesmark. I SIS standard ”synkroniseras”
bedömningsgrunderna för de terrestra miljöerna.
Nationella bedömningsgrunder finns inte för
limniska miljöer, dock finns underlag och kriterier

i Natura 2000-naturtyper, ”System aqua” och
”Limniska nyckelbiotoper samt uppgifter i VISSportalen. Tillgången till uppgifter för de enskilda
objekten varierar. Den ekologiska statusen i VISS
portalen kan användas om det inte finns annan
information som motiverar kategoriseringen.
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta
fram bedömningsgrunder för limniska miljöer, för
vattendrag under hösten 2014 och för sjöar under
våren 2015.
Nationella bedömningsgrunder finns inte för
marina miljöer. Natura 2000-naturtyper, HELCOM –
lista över hotade biotoper i Östersjön, ”Kustbiotoper
i Norden” – biotopindelning hotade och representativa kustbiotoperkan uppgifter i VISS-portalen kan
användas som ett stöd vid bedömningen. Tillgången
till uppgifter för de enskilda objekten varierar och är
betydligt mer begränsad än för de limniska miljöerna. Den ekologiska statusen i VISS portalen kan
användas om det inte finns annan information som
motiverar kategoriseringen. Under 2015 kommer
Havs- och vattenmyndigheten att inleda ett mer
omfattande arbete med bedömningsgrunder för
marina miljöer.

Tabell 10. Biotopmetodens kategorier och dess motsvarighet i SIS-standard och VISS-portalen

Kategori

Motsvaras i SIS standard av

Motsvaras av nuvarande vattenstatus*

Kritisk biotop

Naturvärdesklass 1 och 2

Hög ekologisk status

Sällsynt biotop

Naturvärdesklass 3

God ekologisk status

Allmän biotop

Naturvärdesklass 4 samt alla gröna ytor
med biologisk produktion

Måttlig ekologisk status

Teknotop

Ytor utan förutsättning för biologisk
produktion

* Vid avsaknad av uppgifter kan ekologisk status användas för bedömning av kategori
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Tabell 11. Biotopernas indelning i fyra kategorier samt dess definitioner

Kritisk biotop (SIS klass 1 och 2)

Generella kriterier
Ett område som tilldelas kategorin kritisk biotop bedöms vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på global, nationell och regional nivå. Området är
mycket artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop
i regionen eller i landet. Samtliga Natura 2000-naturtyper kategoriseras som kritiska
biotoper. Vattenmiljöer som bedöms ha en hög ekologisk status. Flera naturvårdsarter/
enstaka rödlistade arter förekommer.

Kriterier i Sverige
De marina naturtyperna

Förtydligande

Grund botten

Artrika och opåverkade eller i viss omfattning påverkade av mänskliga ingrepp
Exempel mjukbotten:
• Skalgrusbankar, laguner, deltan och ålgräsängar
Exempel hårdbotten:
• Blåmusselbankar, grottor, rev, vertikala ytor och algbälten

Djup botten

Artrika och opåverkade eller i viss omfattning påverkade av mänskliga ingrepp
Exempel mjukbotten:
• Bottnen har ej bottentrålats eller skadats av syrebrist
• Sjöpennor och kammusslor är arter som kan indikera på högre värde
Exempel hårdbotten:
• Fjordar eller andra skyddade lägen, vertikala ytor, grottor och områden som viktiga för fisk,
bottenlevande djur och koraller

Biogena rev och bubbelrev

Bottnen kan till och med vara tydligt påverkad av mänskliga ingrepp
Exempel:
• Korallrev, blåmusselbanker och ostronbankar

Antropogen marin botten

Bottnen ska bidra till att skapa variation på mjukbottnar
Exempel:
• Etablering på människoskapade substrat av exempelvis musslor, nässeldjur, sjöpungar
• Blåmusselbankar och algbälten med tydlig zonering

De limniska naturtyperna

Förtydligande

Sjöar

Exempel:
• Sjöar med viktiga reproduktionsområden och uppväxtmiljöer för till exempel fisk och fågel
• Slättlandssjöar med omfattande vattenvegetation och ett rikt fågelliv
• Kransalgssjöar
• Näringsfattiga klarvattensjöar med zonerad undervattensvegetation
• Naturligt dystrofa sjöar och sjöar med öar, kala skär, strandklippor, hällar, fågeltoppsklippor och rev
• Sjöar med lång omsättningstid, pelagisk fiskfauna och hög artrikedom av plankton
• Stora, mångformiga, djupa sjöar med god näringsstatus, vattenkvalitet, och även förekomst av
djupa grusbottnar som fungerar som lekområden och uppväxtplats för fiskyngel
• Naturligt klara och näringsfattiga sjöar med istidsrelikter

Småvatten

Exempel:
• Naturligt dystrofa småvatten och myrsjöar
• Märgelgravar
• Småvatten med rikkärrsvegetation
• Lekvatten för grodor och mindre vattensalamander
Fortsättning tabell nästa sida
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Fortsättning tabell
Vattendrag

Exempel:
• Blockrik opåverkad strömsträcka
• Opåverkad strömsträcka i ravin med omgivande ravinskog,
• Större naturligt kvillområde (flergrenig bäcksträcka)
• Lugnflytande sträcka över långsträckt öppen våtmark med stort inslag av välbetade och/eller
öppna strandmader
• Lång meandersträcka
• Strid opåverkad sträcka med vattenfall
• Nipa
• Utströmningsområde
• Mynningsområde och delta

De terrestra naturtyperna

Förtydligande

Skog

Exempel:
• Nyckelbiotoper
• Lövskogsinventering klass 1 och 2
• Ädellövskogsinventering klass 1 och 2

Våtmarker

Exempel:
• VMI klass 1 och 2
• Rikkärrsinventering klass 1, 2 och 3

Ängs- och betesmarker

Exempel:
• Jordbruksverkets ängs- och betesmark – aktiva objekt (TUVA)

Träd

Exempel:
• Skyddsvärda träd enligt lst åtgärdsprogram
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Sällsynt biotop (SIS klass 3)

Generella kriterier
Ett område som tilldelas kategorin sällsynt biotop behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå.
Området bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av sådana områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
En sällsynt biotop kan på sikt eller med restaureringsåtgärder uppnå kritisk biotop. Den
sällsynta biotopen är artrikare än vardagslandskapet och har betydelse för variationen
i landskapet. Till exempel ingår vattenmiljöer som bedöms ha en god ekologisk status.
Enstaka naturvårdsarter/enstaka rödlistade arter förekommer eller förekomst av
nyckelelement.

Kriterier i Sverige
De marina naturtyperna

Förtydligande

Grund botten

Alla grunda hård- och mjukbottnar, dock ej helt utarmade

Djup botten

Mjukbottnen är till viss omfattning påverkade av mänskliga ingrepp
Hårdbottnen kan till och med vara påverkad av trålning

Biogena rev och bubbelrev

Bottnen kan till och med vara kraftigt påverkade av mänskliga ingrepp, dock fortfarande med
förekomst av revbildande arter

Antropogen marin botten

Antropogen marin botten då den kan bidra till att skapa variation på mjukbottnar utan identifierade
rödlistade arter

De limniska naturtyperna

Förtydligande

Sjöar och småvatten

Mer eller mindre naturliga sjöar och småvatten som utsatts för liten till måttlig mänsklig påverkan.
Konstgjorda och reglerade sjöar och småvatten, med viss naturlighet och som har betydelse att
upprätthålla biologisk mångfald.

Vattendrag

Exempel:
• Blockrik, delvis påverkad strömsträcka
• Kvillområde av mindre storlek och delvis påverkat
• Meandrande vattendrag, kortare sträcka
• En strid, delvis påverkad sträcka med vattenfall

De terrestra naturtyperna

Förtydligande

Skog

Exempel:
• Skogsstyrelsens objekt med naturvärde eller motsvarande värde

Våtmarker

Exempel:
• VMI klass 3 med värdekärnor eller motsvarande värde

Ängs- och betesmarker

Exempel:
• Jordbruksverkets ”restaurerbar ängs- och betesmark” eller motsvarande värde

Träd

Träd med potentiellt skyddsvärde
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Allmän biotop (SIS klass 4 + förutsättningar biologisk produktion)

Generella kriterier
Ett område som tilldelas kategorin allmän biotop utgörs av vanligt förekommande
naturtyper, det så kallade vardagslandskapet. I allmän biotop ingår även triviala
områden om biologisk produktion förekommer, till exempel anlagda grönytor i urbana
miljöer. Vattenmiljöer som bedöms ha en måttlig ekologisk status.

Kriterier i Sverige
De marina naturtyperna

Förtydligande

Samtliga

Vissa värden och/eller triviala marina naturtyper med biologisk produktion

De limniska naturtyperna

Förtydligande

Samtliga

Vissa värden och/eller triviala limniska naturtyper med biologisk produktion

De terrestra naturtyperna

Förtydligande

Samtliga

Vissa värden och/eller triviala gröna områden med biologisk produktion

Teknotop

Generella kriterier
Ytor utan förutsättningar för biologisk produktion.

Kriterier i Sverige
Teknotoper

Förtydligande

Samtliga

Till exempel byggnader, vägar, parkeringsplatser, vattenmiljöer utan biologiskt liv
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Allmän biotop

Kritisk biotop

Teknotop

Kritisk biotop

Teknotop

Sällsynt biotop

Figur 5. Exempel på biotoper indelade i kategorier
Foto Eva Grusell
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7.1 Kvalitetsnivåer
Resultatets kvalitet beror på i vilken omfattning
indata är tillgänglig, samt på vilka insatser och
resurser som exploatören är beredd att lägga ner
på studien. Resultatet indelas i olika kvalitetsnivåer.
Kort sammanfattat kan sägas att ju mer information
som är tillgänglig och ju mer tid som läggs på insamling och analys av data, desto högre kvalitetsnivå
är det möjligt att nå. I Tabell 12 preciseras krav på
inventeringsmaterial för de olika kvalitetsnivåerna.

Ett projekt i ett geografiskt läge
Kvalitetsnivån A erhålls när ett godtagbart inventeringsmaterial finns tillgängligt för både läget ”före”
och ”efter”. Detta resulterar i identifierade biotoper
och kategoriserade arealer, fördelade på Biotopmetodens fyra kategorier: kritisk, sällsynt och allmän
biotop samt teknotop. Kvalitetsnivå B erhålls om
inventeringsmaterial saknas antingen ”före” eller
”efter”, B1 om inventeringsmaterial finns för läget
”före” och B2 om inventeringsmaterial finns för läget
”efter”. Om inventeringsmaterial saknas både ”före”
och ”efter” erhålls kvalitetsnivå C.

Tabell 12. Kvalitetsnivåer och krav på inventeringsmaterial i läget ”före” och ”efter”

Kvalitetsnivå

Före

Efter

A

• Inventering i fält eller
• Godtagbart inventeringsmaterial eller
• Flygbildstolkning inkl. verifiering av rödlistade
arter och värden

•
•
•
•

B1

• Inventering i fält eller
• Godtagbart inventeringsmaterial eller
• Flygbildstolkning inkl. verifiering av rödlistade
arter och värden

• Indelningsnyckel

B2

• Indelningsnyckel

•
•
•
•

C

• Indelningsnyckel

• Indelningsnyckel

Flera projekt med geografisk spridning
Huruvida kvalitetsnivå A, B eller C uppnås beror på
den sammanlagda kvaliteten på inventeringsmaterial
för de ingående anläggningarna. Siffernoggrannheten

Besök i fält (undantag dock möjligt) och
Inventering i fält eller
Godtagbart inventeringsmaterial eller
Flygbildstolkning inkl. verifiering av rödlistade
arter och värden

Besök i fält (undantag dock möjligt) och
Inventering i fält eller
Godtagbart inventeringsmaterial eller
Flygbildstolkning inkl. verifiering av rödlistade
arter och värden

återspeglas också av den sammanlagda kvalitetsnivån. I Tabell 13 preciseras hur kvalitetsnivån
beräknas.

Tabell 13. Beräkning av kvalitetsnivåer om flera anläggningar med geografisk spridning ingår i studien

Kvalitetsnivå sammanvägd

Förklaring

A

≥75% av totalarean har utförts enligt A

B

≥75% av totalarean har utförts enligt A eller B (A+B≥75%)

C

Övriga fall
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7.2 Funktionell enhet
Funktionell enhet är ett begrepp från metodiken
för livscykelanalys (LCA). Det betyder den enhet av
producerad nyttighet som används som jämförelseeller effektivitetsmått. Om den biotoppåverkan som
uppmätts med Biotopmetoden skall kunna användas
för att jämföra effektiviteten mellan två sätt att
producera samma nyttighet så måste den relateras
till en sådan funktionell enhet.

Exempel på beräkning:

I fallet med elenergi, för vilket Biotopmetoden
ursprungligen utvecklades, är denna enhet kWh.
Man kan givetvis använda andra enheter, MWh
eller GJ till exempel, men huvudsaken är att man
alltså konsekvent redovisar all påverkan relativt
samma enhet.

Påverkad Areal (m2 eller ha)
Livslängd (år) × Nyttoenhet (ex. kWh)

= Areal per nyttoenhet (ex. m2/kWh)

7.3 Livslängdsbegreppet
Den biologiska mångfalden kommer att påverkas
under minst så lång tid som verksamheten är i
drift på den specifika platsen. Graden av påverkan
styrs av hur situationen ser ut vid det valda
”efter”-läget. Ju längre livslängd som används vid
resultatberäkningen, desto mindre blir påverkan
per nyttighet i och med att biotoppåverkan
antas vara konstant under hela livslängden. Om
studien av verksamheten ingår i en certifierad
miljövarudeklaration (EPD), som revideras exempelvis
var tredje år, finns möjligheten att uppdatera
biotoppåverkan. En biotops kvalitet kan såväl
förbättras som försämras med tiden.

I LCA-sammanhang pratar man om en anläggnings
livscykel från vaggan till graven, och livscykelns
längd styrs av de ingående delarnas livslängd. En
anläggning kan förstås moderniseras eller till och
med bytas ut helt och därmed få längre livslängd
än de ingående tekniska delarna. Det är exempelvis
sannolikt att det kommer att stå vindkraftverk på
en mycket gynnsam plats i mer än 25 år, samt att
vattenkraftdammar kan stå kvar betydligt längre än
100 år. Vid tillämpning av Biotopmetoden i LCAsammanhang eller i en EPD används dock samma
tidsmässiga systemgräns som i LCA:n.

7.4 Redovisning av resultat
Uppgifter framtagna inom LCA och andra
miljöanalysmetoder måste presenteras på ett
standardiserat sätt. Det är viktigt att redovisning

sker på ett tydligt sätt av relevant information,
indata, utförda bedömningar och slutresultat.

Tabell 14. Redovisning av resultat

Kvalitetsnivå
A
B1
B2
C
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Beskrivning med
motiveringar rörande:
Systemgräns
Identifiering
Kategorisering
Systemgräns

Kartor
Identifiering

Kartor
kategorisering

Tabell

Värdesiffror

Före och Efter

Före och Efter

Före och Efter

3

Före

Före

Före och Efter

2

Efter

Efter

Före och Efter

2

Före och Efter

1

-
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Exempel på beräkning för en verksamhet med tre
anläggningar med 100 års teknisk livslängd
Ytorna i respektive biotopkategori relaterat till
elproduktionen i respektive anläggning redovisas i

Tabell 15. Elproduktionen i samtliga anläggningar
antas vara 40 TWh på 100 år.

Tabell 15. Exempel på beräkning av förändring av areal per nyttoenhet (m2/kWh) för tre anläggningar med olika kvalitetsnivåer
(Värdena i tabellen har avrundats då de används som illustration)
Anläggning med
kvalitetsnivå

Kategori

Areal ”före” (ha)

A

Kritisk biotop

400

0

-400

-10,0 x 10-6

Sällsynt biotop

400

0

-400

-10,0 x 10-6

Allmän biotop

200

500

300

7,5 x 10-6

0

500

500

12,5 x 10-6

1 000

200

-800

-20,0 x 10-6

Sällsynt biotop

600

300

-300

-7,5 x 10-6

Allmän biotop

300

500

200

5,0 x 10-6

Teknotop

100

1 000

900

22,5 x 10-6

Kritisk biotop

40

10

-30

-0,75 x 10-6

Sällsynt biotop

40

20

-20

-0,5 x 10-6

Allmän biotop

20

20

0

0

0

50

50

Teknotop
B

C

Kritisk biotop

Teknotop

Applikationen av Biotopmetoden på anläggningarna
uppnår sammantaget kvalitetsnivå B då mer än 75 %

Areal ”efter” (ha)

Biotopförändring
(ha)

Areal (ha)

%

A

1 000

32

B

2 000

65

C

100

3

3 100

100

Summa
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1,25 x 10-6

av totalarean har utförts enligt A eller B, se
Tabell 16. Resultatet redovisas med två värdesiffror.

Tabell 16. Ianspråktagen totalareal fördelat på kvalitetsnivå
Kvalitetsnivå

Förändring per
kWh el
(m2/kWh el)
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Tabell 17 är en sammanställning av
biotopförändringar för de tre anläggningarna
relaterat till den nettoproducerade elektriciteten
(120 TWh under 100 års normalproduktion).

Den sammanslagna biotopförändringen för
anläggningarna i tabellen nedan innebär en
långtgående förenkling. Tabellen ger dock en grov
uppskattning av de direkta biotopförändringarna
orsakade av verksamheten. Uppgifterna bör tolkas
med hela rapporten som underlag.

Tabell 17. Sammantagen förändring av areal per nyttoenhet
Kategori

Biotopförändring (ha)*

Förändring per kWh el (m2/kWh el)

-1 200

-10 x 10-6

Sällsynt biotop

-720

-6,2 x 10-6

Allmän biotop

500

4,2 x 10-6

1 400

12 x 10-6

Kritisk biotop

Teknotop

* Avrundning till två värdsiffror medför i detta exempel att summan av biotopförändring inte blir noll.
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Bilaga 1

Bilaga 1 Vägledning terrestra biotoper
I Sverige finns information att hämta om kända
naturvärden från digitala databaser, som tillhandahålls från myndigheter. Det gäller information om
bland annat skyddad natur, skogsmark, ängs- och
betesmarker, våtmarker och rödlistade arter. Nationella bedömningsgrunder finns för flertalet terrestra

miljöer. I SIS standard för naturvärdesinventering
”synkroniseras” bedömningsgrunderna för de terrestra
miljöerna. I den tekniska rapporten tillhörande SIS
standard för naturvärdesinventering finns sammanställningar av kunskapsunderlag som kan användas.

Tabell 18. SIS bedömningsgrunder har använts som utgångspunkt för kategorierna i Biotopmetoden

Kategori i Biotopmetoden

Motsvaras i SIS standard av

Kritisk biotop

Naturvärdesklass 1 och 2

Sällsynt biotop

Naturvärdesklass 3

Allmän Biotop

Naturvärdesklass 4 samt alla gröna ytor med biologisk produktion

Teknotop

Ytor utan förutsättning för biologisk produktion

Nedan följer en sammanställning av känd kunskap som bör beaktas i studien:
Skyddade områden med
tillhörande information:

•
•
•
•

Nationalparker
Natura 2000
Naturreservat
Biotopskydd

Rikstäckande
biotopinventeringar med
klassificeringar:

•
•
•
•

Ängs- och betesmarksinventeringen
Våtmarksinventeringen
Nyckelbiotopinventeringen
Sumpskogsinventering

Information om arter:

• Rödlistade arter

Ytterligare regional
information:

• Rikkärr
• Annan tillgänglig biotop eller artinformation
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Bilaga 2 Vägledning limniska och marina biotoper
Limniska biotoper
I Sverige är kunskapen om biologisk mångfald i
sjöar och vattendrag relativt god men det saknas
rikstäckande inventeringar. Det finns information
som har tagits fram i samband med bland annat
miljöövervakning. Information som berör vattenkemi,
växtplankton, bottenfauna, vandringshinder, provfiske
och vattenvegetation finns samlad i databaserna
Miljödataportalen och VISS-portalen. Det har
även gjorts ytterligare artinventeringar. I den
tekniska rapporten tillhörande SIS standard för
naturvärdesinventering finns sammanställningar av
kunskapsunderlag för olika limniska naturtyper.
Nationella bedömningsgrunder finns inte för limniska
miljöer. På senare år har en del kriterier för naturvärdesbedömning tagits fram, bland annat System
Aqua och limniska nyckelbiotoper. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram bedömningsgrunder för limniska miljöer, för vattendragen under
hösten 2014 och för sjöar under våren 2015.
I Biotopmetoden identifieras inledningsvis de
limniska biotoperna (se Tabell 20 och Tabell 21)
utifrån en flygbildstolkning av de hydromorfologiska
förhållandena och förekommande jordarter. Havsoch vattenmyndighetens bedömningsgrunder för
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och
vattendrag (HVMFS 2013:19) används för indelning
av hydromorfologisk typ. Kompletterande information
hämtas om objektets status från de digitala
databaserna såsom VISS-portalen och eventuellt
förekommande inventeringsrapporter. Vid brist på
underlag för bedömningen av den limniska miljön

används den ekologiska statusen i VISS portalen
som vägledning. Vid platsbesöket studeras graden av
naturlighet/påverkan för den limniska biotopen och i
närområdet.
Marina biotoper
I Sverige är kunskapen om de marina miljöerna bristfällig. Tillgången till uppgifter för de marina miljöerna
är betydligt mer begränsad än för de limniska miljöerna. Det finns endast vissa inventeringar, stickprov
och modellerade utbredningar av arter och biotoper.
Data i begränsad omfattning om marina miljöer finns
att hämta i VISS portalen. I den tekniska rapporten
tillhörande SIS-standard för naturvärdesinventering
finns sammanställningar av kunskapsunderlag för de
olika marina naturtyperna.
Nationella bedömningsgrunder finns inte för marina
miljöer. Natura 2000-naturtyper, HELCOM-lista
över hotade biotoper i Östersjön, ”Kustbiotoper i
Norden”-biotopindelning hotade och representativa
kustbiotoper kan användas som ett stöd vid
bedömningen. Under 2015 kommer Havs- och
vattenmyndigheten att inleda ett mer omfattande
arbete med bedömningsgrunder för marina miljöer.
Vid tillämning av Biotopmetoden för verksamheter
som påverkar marina miljöer beskrivs de marina
biotoperna (se Tabell 22) utifrån tillgänglig information
i VISS-portalen och eventuellt förekommande inventeringsrapporter om förhållandena på plats. Vid brist
på underlag för bedömningen av den marina miljön
används den ekologiska statusen i VISS portalen
som vägledning.

Tabell 19. Ekologisk status i VISS-portalen kan vid brist på underlag användas för bedömning av vattenmiljöer

Kategori

Motsvaras av nuvarande vattenstatus

Kritisk biotop

Hög ekologisk status

Sällsynt biotop

God ekologisk status

Allmän Biotop

Måttlig ekologisk status
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Tabell 20. Hydromorfologiska typer i vattendrag (HVMFS 2013:19)

Hydromorfologisk typ

Morfologisk undertyp

Typisk jordart

Branta vattendrag i fast berg

• Lutning över 10 %
• Lutning under 10 %

• Kalt berg
• Kalt berg

Branta vattendrag sten och turbulent
flöde

• Kaskadvattendrag
• Trappstegsformat vattendrag
• Vattendrag med platt botten

• Morän och isälvssediment
• Morän och isälvssediment
• Morän och isälvssediment

Breda vattendrag med regelbundet
växlande strömsträckor och höljor

• Vattendrag med transversellt riffle-pool
system
• Vattendrag med växelvis hölja och
strömsträcka

• Morän och isälvssediment

Vattendrag med flera parallella fåror

• Vattendrag med kvillsystem
• Vattendrag med flätflodsystem

• Isälvssediment till morän
• Isälvssediment

Meandrande vattendrag

• Svagt meandrande vattendrag
• Aktivt meandrande vattendrag
• Passivt meandrande vattendrag med
ravin
• Passivt meandrande vattendrag

• Sandiga jordarter
• Svämsediment, isälvsmaterial
• Silt

Överfördjupat vattendrag i finkorniga
sediment

• Överfördjupat vattendrag i finkorniga
sediment

• Sand, lera-silt, svämsediment

Vattendrag i torv

• Vattendrag i torv

• Torv

• Isälvssediment och morän

• Lera-silt, svämsediment

Tabell 21. Hydromorfologiska typer i sjöar (HVMFS 2013:19)

Hydromorfologisk typ

Morfologisk undertyp

Karaktäristik

Sjöar i tektoniska bäcken

Sprickdalssjö

Sjöar bildade i sprickdalar som i sin tur är bildade genom tektoniska rörelser
i jordskorpan och som sedan genom vittring och glacial erosion, skapat ett
sjöbäcken. Genom spricksystem i olika riktningar kan sjön vara mycket flikig.
En av de vanligaste sjötyperna. Substratet på det grunda vattenområdet är
ofta stenigt, men kan vara finkorniga i inloppen genom deltabildningar. En
betydande del av strandlinjen utgörs ofta av fast berg.

Sjö i gravsänka

Sjöar bildad i en insjunkningszon i jordskorpan genom tektoniska rörelser.
Formen är ofta långsträckt med brantakanter medan botten kan vara relativt
flack.

Sjö i kitteldal

Sjöar förekommande i botten av glaciärnischer eller kitteldalar. Ofta små
avrinningsområden i övre delen av avrinningsområdena, uteslutande i norra
Sverige. Formen är nästan cirkulär till oval och kan vara mycket djupa
relativt storleken. Detta gör att det grunda vattenområdet är ofta smalt och
domineras av berggrund, sten och grus. Förekommer oftast inom fjällkedjan
på högre höjd.

Sjö i glaciala
erosionsbäcken

Långsträcka, smala sjöar med relativt raka sjöstränder utan flikighet som
förekommer i en dalgång bildat genom mekanisk erosion av en dalglaciär
eller smältvattenerosion vilket gör att dalgångens sidor är branta. Ofta är
avrinningsområdet relativt stort. Substratet i det grunda området är oftast
sten till grus. Tvärsnittsprofilen genom sjön är ofta parabelformad.

Sjö i glacialeroderad
berggrundsslätt

Sjöar bildade i berggrundsslätt genom glaciärers erosion. Jordtäcket
runt sjöarna är ofta tunt eller saknas helt. Sjöarna är oftast små med
litet avrinningsområde. Formen på sjöarna är styrda av berggrunden
och sprickmönstret vilket gör att strandlinjen till stora delar är styrt av
bergrundens, och i mindre delar av morän eller torv. Detta gör att strandlinjen
planform, men också vattendjupet, varierar betydligt inom samma sjö. Sjöarna
är ofta långsträckta i isrörelseriktningen. Dräneringsnätet till sjön är ofta
kaotiskt. En betydande del av strandlinjen utgörs ofta av fast berg.

Sjöar i glaciala
erosionsbäcken

Fortsättning tabell nästa sida
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Fortsättning tabell 21
Glaciala dämningsbäcken

Naturliga, icke glaciala
sjöar

Artificiella sjöar
Konstgjorda vatten

Åsgropssjöar

Sjöar bildade i isälvsmaterial på grund av smältande isblock från inlandsisen.
Sjöarna är relativt små, ofta med branta kanter. Kan vara djupa i förhållande
till storleken. Substratet i det grunda vattenområdet är oftast sand och grus
med inslag av sten och block.

Dämningssjöar i morän
eller isälvsmaterial

Sjöar bildade i sänkor eller genom olika former av ryggar i morän eller
isälvsmaterial. Det grunda vattenområdet består ofta av en blandning av
block, grus och sand. Formen av sjön är ofta styrd av isrörelseriktningen
antingen parallellt med isfronten eller vinkelrätt.

Våtmarkssjöar

Relativt små sjöar bildade till största del i torv. Strandlinjen kan vara ojämn.
Strandkanten kan vara brant eller till och med överhängande

Fluvialt bildade sjöar

Sjöar, t.ex. lagunsjöar och selsjöar bildade genom erosion och deposition av
rinnande vatten. Sjöarna är relativt grunda med sand eller finare substrat på
det grunda vattenområdet.

Slättlandsjöar

Grunda sjöar, oftast med jämnt rundad strandlinje bildade genom sänkor i
sand till lera. Övergången till närområdet kan vara diffust genom det flacka
och breda grunda området.

Sjöar bildade
genom dämning av
vindtransporterat material

Kustnära sjöar bildade genom dämning av sanddyner som skyddar
ytvattenförekomsten från direkt inflöde av havsvatten. Dessa sjöar är ofta
grunda med heterogent substrat bestående av grus och sand.

Sjöar bildade genom
vinderosion

Kustnära sjöar bildade genom vinderosion, oftast mellan eller bakom
sanddyner. Sjöarna är långsträckta och grunda och förekommer.
Bottensubstratet är oftast sandigt.

Sjöar bildade genom
kemisk vittring

Sjöar som i huvudsak är bildade genom kemisk vittring i kalksten. I många fall
är sjöarna grunda, men kan vara djupa om de har utbildats i doliner.

Lagunsjöar vid kusten

Kustnära sjöar bildade genom avskärning av en del av kustlinjen på grund av
omfattande sedimenttransport längs kusten eller bildandet av sedimentryggar
genom vågor.

Dämningsområde i
vattendrag

Konstgjorda sjöar bildade genom dämning av vattendrag från artificiella
strukturer.

Vattenfylld bergtäkt

Bergtäkter som har fyllts med vatten.

Vattenfylld täkt i grus,
sand eller torvtäkt

Grustäkter eller torvtäkter där det har skapats en sjö efter återställning efter
avslutad täktverksamhet.

Sjö bildad genom
indämning med vallar

Sjö bildad genom indämning av vatten med vallar.
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Tabell 22. Indelning av marina naturtyper enligt SIS-SS 199000:2014

Benämning

Innebörd

Förtydligande

Grund marin mjukbotten

Marin miljö som främst
är präglad av mjuka
bottensubstrat inom den
fotiska zonen*.

Till mjuka bottensubstrat förs sand, lera, muddermassor, organiskt material
från samhällen och industrier, och annat liknande material som sköljts eller
aktivt släppts ut i havet via floder, markavrinning eller via andra processer
samt rester av marina organismer och annat organiskt material som
producerats i havet eller i floder som rinner ut i havet.

Grund marin hårdbotten

Marin miljö som främst
är präglad av hårda
bottensubstrat inom den
fotiska zonen*.

Med hårda bottensubstrat avses berg, block och sten.

Djup marin mjukbotten

Marin miljö som främst
är präglad av hårda
bottensubstrat nedanför
den fotiska zonen*.

Till mjuka bottensubstrat förs sand, lera, muddermassor, organiskt material
från samhällen och industrier, och annat liknande material som sköljts eller
aktivt släppts ut i havet via floder, markavrinning eller via andraprocesser
samt rester av marina organismer och annat organiskt material som
producerats i havet eller i floder som rinner ut i havet.

Djup marin hårdbotten

Marin miljö som främst
är präglad av hårda
bottensubstrat nedanför
den fotiska zonen*.

Med hårda bottensubstrat avses berg, block och sten.

Biogent rev och
bubbelrev

Marin miljö som främst är
präglad av revformationer
som byggts upp
av antingen fasta
strukturbildande arter
eller läckande gaser

De vanligaste biogena reven utgörs av musselbankar och ostronbankar, men
det finns även rev av ögonkorall. Trekantmask är också revbildande men dess
utbredning är dåligt känd. Även maerlbotten kan anses utgöra en biogen
revstruktur som förekommer inom sandbankar.

Antropogen marin miljö

Marin miljö som främst
är präglad av bebyggelse
eller anläggning

Hit förs till exempel betongfundament, vågbrytare, pirar, dockor,
hamnområden, vrak och antropogena rev.

ANM. I marina naturtyper kan naturvärdesobjekt med olika avgränsning identifieras på olika djup. Detta då naturvärdet som är
associerat med botten kan vara av annan karaktär än naturvärdet associerat med vattenmassan eller vattenytan.
* Med fotisk zon avses den del av vattenmiljön där ljuset är tillräckligt för att fotosyntes ska kunna förekomma. Djupet motsvarar i praktiken
dubbelt siktdjup. Den fotiska zonen når i Västerhavet ner till cirka 30 m djup och i Östersjön cirka 20 m. I kustområden som påverkas av
markavrinning med humusrikt vatten kan zonens nedre gräns dock ligga betydligt högre upp.
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Bilaga 3 Tilllämpning av metoden i Namibia och Australien
Urangruvan Rio Tinto/Rössing i Namibia 		
(Burke 2005, 2007)
Biotoperna har beskrivits med utgångspunkt
från flygbilder, topografiska kartor, geologiskt
kartmaterial och botaniska inventeringar. En
kombination av landskapsformer, utbredningen
av karakteristiska arter och bergarter ligger till
grund för biotopidentifieringen.
Förekomst av rödlistade arter och endemiska arter
har legat till grund för biotopkategoriseringen.
Artlistor har sammanställts för varje biotop. En
sammanfattande artlista för Rössing innehåller
omkring 200 växtarter, av vilka 37 arter har använts
som indikatorarter (rödlistade eller endemer).
Endemism valdes dock som huvudkriterium vid
biotopkategoriseringen.
Arterna har värderats i en tregradig skala utifrån
rödlistning och nivån av endemism. Tre poäng
erhåller arter som endast är endemiska i Central
Namibia. Två poäng erhåller arter som är endemiska
i Central Namibia och i ytterligare en region. En
poäng erhåller arter som är endemiska i Central
Namibia och i flera andra regioner i Namibia.
Därefter värderas biodiversiteten i tre nivåer: låg
(1 –13 poäng), medel (14–17 poäng) och hög
(18–21 poäng). Låg motsvarar allmän biotop, medel
motsvarar sällsynt biotop och hög motsvarar kritisk
biotop enligt Biotopmetoden.
Urangruvan Rio Tinto/Ranger i Australien
(Gardener 2007)
I EWL sciences rapport (Gardener 2007) har ERA:s
(Energy Resources of Australia) gruvområden delats
in i fyra huvudsakliga habitattyper med hjälp av GIS
och 18 detaljerade vegetationstyper utvecklade
av Schodde et al. (1987). De fyra identifierade
biotoptyperna är: woodland, sandstone, lowland
riparian and rainforest and floodplain.
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Arter som möjligtvis befinner sig på gruvområdet
och de fyra habitaten har av EWL Sciences bestämts
genom att överlappa platsdata från Northern Territory
Government Database med gruvområdena och en
30 km bred buffertzon. Denna första lista reducerades
sedan med hjälp av expertkunskap. Arterna i databasen finns enbart potentiellt på området och enligt
EWL Sciences pågår detaljerade undersökningar för
att bestämma de slutliga distributionerna. För att
dela in habitaten i biotopklasser har ett kvantitativt
verktyg använts. Detta verktyg rankar habitaten
numeriskt efter bland annat hotade arter, bevarande
status, återhämtningsförmågan hos habitatet efter
störning samt utbredningen av habitatet.
Gruvan Olympic Dam i Australien 			
(WMC 1997b, 2000)
Gruvan Olympic Dam är lokaliserad i inlandet i
territoriet South Australia. Biotopidentifieringen
grundar sig på vegetationsinventeringar som utfördes i samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen för Olympic Dam. Där konstaterades
att det i området fanns nästintill uteslutande två
olika typer av landformer; sanddyner i större sammanhängande fält (dune fields) och mellanliggande
stenfält (stony tableland). Vegetationen följer detta
mönster och följaktligen förekommer i stort sett
endast två olika biotoptyper.
De ovan nämnda biotoptyperna är frekvent förekommande även utanför gruvområdet och saknar enligt
utförda inventeringar förekomst av rödlistade och/
eller regionalt intressanta växt- och djurarter. Sålunda
har inga kritiska eller sällsynta biotoper kunnat identifieras för själva anläggningsområdet.

Bilaga 3

Figur 6. Urangruva i Rössing, biotoper i läget ”före”

Figur 7. Urangruva i Rössing, biotoper i läget ”efter”
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Bilaga 4 Granskning av biotopmetoden 2015
Som granskare av Biotopmetoden 2014 bedömer
jag att den föreslagna metoden ger ett bra underlag
för att bedöma biotopförändringar från verksamhet i
land- och vattenmiljöer. Rapporten är väl underbyggd
med referenser till nationella och internationella
metoder för naturvärdesinventering, och metoden
går helt i linje med hållbart tänkande då den ger ett

Sofia Miliander,
Sweco
2014-12-19
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användbart och jämförbart resultat som inte bara
ser till konsekvenserna för berörda biotoper utan
även beaktar den erhållna nyttan av anläggningen.
För ökad användning utanför energisektorn kan
ytterligare vägledning och exempel behövas vad
gäller exempelvis tänkbara funktionella enheter.

