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Läsanvisning katalog och kartor 
Naturvårdsplanen har utgått ifrån naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Standard1, förstudie-

nivå. Detta innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mång-

fald, samt bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald har 

avgränsats och beskrivits som naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk 

mångfald har därefter bedömts enligt en skala i tre naturvärdesklasser; högsta naturvärde – natur-

värdesklass 1, högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

(figur 1). Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” 

Vid NVI på förstudienivå sammanställs tidigare underlag från exempelvis nyckelbiotopsinvente-

ringen2, våtmarksinventeringen3 och lövskogsinventeringen4 för att ligga till grund för naturvärdes-

bedömning och identifiering av naturvärdesobjekt. Dessa områden avgränsas och redovisas som 

potentiella naturvärdesobjekt. Vid NVI på förstudienivå är naturvärdesbedömning alltid preliminär. 

Figur 1 redovisar hur de tidigare underlagen kan värderas enligt NVI-systemet. 

Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån naturvårdsavtal förs genomgående till naturvär-
desklass 3. I praktiken kan dessa ha både högre och lägre klassning.  
 
Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån biotopskydd klassas genomgående som naturvär-
desklass 2.  
 
Naturvärdesklassningarna är preliminära enligt SIS Standard förstudienivå. 

 

 
 
Figur 1. Redovisning av naturvärdesklasser och deras innebörd samt värdering av tidigare un-
derlag. Klasserna 1–3 har använts vid framtagandet av naturvårdsplanen. 
 
 
 
 
                                                           
1 Svensk Standard SS 199000:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. 
2 Skogsstyrelsens Skogens Pärlor https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
3 Länsstyrelsen i Västra Götaland Infokartan http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 
4 Martinsson, P-O. 1991. Lövskogsinventering Vänersborgs kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 
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Avgränsning 
Naturvärdesobjekt har avgränsats utifrån tidigare inventeringar och underlag och kan innefatta 
flera av de naturtypsinventeringar/underlag som omnämns i SIS Standard, exempelvis ”skog och 
träd”, ”äng och betesmark” samt ”berg och sten”. Naturvärdesobjekt som innefattar både land- 
och vattenmiljöer redovisas som landobjekt. 

Avgränsningar av naturvärdesobjekt som justerats vid tidigare arbeten med naturvårdsplanen har 
bibehållits om hänvisning finns till ny bebyggelse eller dylikt, samt om naturvärdesobjektet utvid-
gats. 

Då avgränsningarna av naturreservat (och möjligen även N2000-områden) är gjorda utifrån natur-
värden och administrativa gränser har dessa ej medtagits i sin helhet som naturvärdesobjekt utan 
redovisas på separat karta, förutsatt att naturvärdesobjekt inom området kan avgränsas utifrån an-
nat underlag. Natura 2000-områden som inte berörs av tidigare underlag har däremot avgränsats 
som naturvärdesobjekt. Naturreservat som saknar annat underlag har avgränsats som naturvärdes-
objekt om de instiftats av naturvårdsskäl.  

I objektsbeskrivningarna anges om naturvärdesobjektet fortsätter utanför inventeringsområdet, 
det vill säga utanför kommunens gräns. Detta följer SIS Standard. 

I vissa fall överlappar objekt från tidigare underlag varandra vilket det därför även kan göra i vårt 
kartunderlag. Ett exempel är vattendragsobjekt som rinner genom terrestra (på land) naturvärdes-
objekt. 

Objektsbeskrivningarna 
I objektsbeskrivningarna i katalogdelen till denna skrift samt i det till kommunen inrapporterad gis-
materialet redovisas objekten på nedanstående sätt. 

• Objekt-ID. Naturvärdesobjektens identitet ska vara unik inom varje NVI 

• Naturtyp 

• Beskrivning av naturvärdesobjektets huvuddrag 

• Preliminär naturvärdesklass 

• Förordnanden - lagligt skydd 

• Underlag som ligger till grund för identifiering av naturvärdesobjektet 
 

Skyddsvärda arter i objektsbeskrivningar och i artförteckning 
Skyddsvärda arter = rödlistade och/eller skyddade arter samt arter i särskilda åtgärdsprogram 
(ÅGP). Artnoteringar äldre än 1986 (>32 år) bedöms som inaktuella och de har därför inte tagits 
med i gis-skiktet. Osäkra arter/observationer har inte tagits med i artlistan men förekommer i gis-
skiktet. Skyddsvärda arter anges inte i attributdata eller i objektsbeskrivningarna i BILAGA. 

Artuttaget från ArtDatabanken omfattar enbart Vänersborgs kommun, vilket innebär att vissa arter 
kan tillkomma, tex arter som lever i objekt på andra sidan kommungränsen, exempelvis sjöar. 

I uppgifter från Elfiskeregistret har artförekomst per elfisketillfälle/lokal räknats som en observat-
ion. Dessa anges i attributdata samt i objektbeskrivningar i BILAGA.  

Förordnanden – skyddade områden enligt MB 
Naturvärdesobjekt har i huvudsak avgränsats efter tidigare inventeringar. I de fall som tidigare un-
derlag saknas för ett område som omfattas av skydd (Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd 
mm) har de skyddade områdena betraktats som värden och naturvärdesobjekten avgränsats utgå-
ende från dessa.  

Naturvärdesobjekt i eller i anslutning till biotopskydd har avgränsats så att de även innefattar 
dessa.  
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Samtliga skydd som finns angivna enligt miljöbalken i VISS samt de skyddade områden enligt vat-
tenförvaltningsordningen som berör naturvärden (fisk) har tagits med (fiskvatten – fiskvattendirek-
tivet5).  

Kommentarer 
Om något bedömts vara av särskild vikt för naturvärdsobjekten framgår detta av kommentarerna. 
Detta kan exempelvis röra naturvärdesobjektets avgränsning, restaureringsbehov mm. 

 

 

                                                           
5 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2002:6. 


