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Metodbeskrivning för ”biotopens läge” i excelfilen Statistik dispens generellt 

biotopskydd 2013-2017 

Biotopens läge 

Beskriver landskapsbilden för den aktuella biotopen och har bedömts visuellt 

med hjälp av flygfoton. Den dominerande landskapstypen inom vilken biotopen 

återfinns i ligger till grund för klassificeringarna. 

 

Klassificeringar: 

- Jordbruksmark: Åkermark, betesmark och golfbana. 

- Skog: Skog, kalhygge och berghällar.  

- Tätort: Tätort. Då geografiska gränsdragningar inte har använts kan en 

biotop ha varit lokaliserad innanför gränsen för tätort utan att ha 

klassificerats som det. 

samt kombinationerna: 

- Jordbruksmark/skog  

- Jordbruksmark/tätort 

- Tätort/skog  

De tre kombinationerna har använts då landskapet har karaktäriserats av två 

olika landskapstyper eller då biotopen har befunnit sig i gränslandet mellan två 

landskapstyper.  

 

Fastighetsbeteckning eller annan geografisk information som angivits i beslutet 

har använts i kombination med Lantmäteriets karttjänst "Kartsök och ortnamn" 

för att lokalisera platsen och få fram flygbilder. Då fastighetsbeteckning saknats 

har i stället satellitbilder från Google Maps samt Trafikverkets kartverktyg med 

flygfoton på vägnätet "NVDB på webb" använts. I de fall besluten/ansökan 

innehållit tydliga flygfoton har biotopens läge kunnat bedömas med hjälp av det. 

Notera att markanvändningen och/eller landskapstypen kan ha varit en annan vid 

tiden för dispensbeslutet än vad flygfotona visat vid tiden för kartsökningen. 

  

Biotoperna stenmur, odlingsröse, småvatten och våtmark samt källa omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna när de befinner sig i, eller i anslutning till, 

jordbruksmark. Åkerholme skall däremot vara omgiven av jordbruksmark.  

Det är därmed självsagt att de biotoperna alltid är lokaliserade i eller i anslutning 

till jordbruksmark. Biotopens läge är således ett komplement för att beskriva det 

omkringliggande landskapet för den aktuella biotopen. Grundtanken var att det 
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skulle kunna ge en indikation på om biotopförlust sker i landskap som redan är 

påverkat av homogenisering eller exploatering.   

 

Det är viktigt att understryka att den här kategorin är subjektiv och tolkningen av 

biotopens läge kan ha varierat både för den enskilda handläggaren och 

handläggarna emellan. Detta trots ett försök till enhetlighet. I bilaga 1 återfinns 

exempel på hur tolkningen och klassificeringen har sett ut, samt exempel på ett 

fall där handläggarna gjort olika tolkning av landskapsbilden. 

 

Nedan följer exempel på satellitbilder och hur de har tolkats och klassificerats 

med avseende på biotopens läge. Det presenteras dessutom ett exempel på ett 

fall där handläggarnas bedömning skiljt sig åt. Syftet är att försöka visa ungefär 

hur klassificeringen gått till men också visa på graden av tolkning och 

subjektivitet.  

 

Klassificering: Jordbruksmark 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=617933&n=6331930&z=10&profile=def

ault_orto_noauth   

521-3798-2015, 2016, jun, Kalmar, stenmur, beviljad, kompensation, förlust, 

7:11MB, jordbruk, jordbruksmark,185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=617933&n=6331930&z=10&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=617933&n=6331930&z=10&profile=default_orto_noauth
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Klassificering: Tätort 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=589255&n=6611716&z=10&profile=def

ault_orto_noauth 

521-844-16, 2016, jun, Västmanland, odlingsröse, beviljad, ej kompensation, 

förlust, 7:11MB, bebyggelse, tätort, 1  

 

Klassificering: Skog alternativ Jordbruksmark/skog.  

I det här fallet har handläggarnas bedömning skiljt sig åt.  

 
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=494665&n=6384263&z=11&profile=def

ault_orto_noauth 

521-1875-2017, 2017, apr, Jönköping, stenmur, beviljad, ej kompensation, 

förlust, 7:11b, jordbruk, skog, 60  

 

 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=589255&n=6611716&z=10&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=589255&n=6611716&z=10&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=494665&n=6384263&z=11&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=494665&n=6384263&z=11&profile=default_orto_noauth
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Klassificering: Jordbruk/Tätort 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=515231&n=6467766&z=12&profile=def

ault_orto_noauth 

521-9169-2015, 2016, mar, Östergötland, allé, beviljad, kompensation, ej 

förlust, 7:11MB, säkerhetsskäl, tätort/jordbruk, 25 

 

Klassificering: Tätort/skog  

Det här är ett bra exempel på ett svårbedömt fall. Beroende på var biotopen är 

placerad, vilket inte alltid framgår i beslutet, kan det även klassificeras som 

tätort/jordbruksmark eller skog/jordbruksmark. 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=458878&n=6405190&z=10&profile=def

ault_orto_noauth 

521-715-2016, 2017, mar, Jönköping, åkerholme, beviljad, ej kompensation, 

förlust, 7:11MB, bebyggelse, skog/tätort 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=515231&n=6467766&z=12&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=515231&n=6467766&z=12&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=458878&n=6405190&z=10&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=458878&n=6405190&z=10&profile=default_orto_noauth
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Klassificering: Skog/jordbruksmark 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=546265&n=6721512&z=11&profile=def

ault_orto_noauth 

521-3088-2017, 2017, jul, Dalarna, småvatten och våtmark, beviljad, ej 

kompensation, förlust, 7:11b, jordbruk, jordbruk/skog, 12  

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=546265&n=6721512&z=11&profile=default_orto_noauth
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=546265&n=6721512&z=11&profile=default_orto_noauth

