
Biologisk Mångfaldsplan  Svemins vägledning     1

SVEMINS VÄGLEDNING 
Biologisk mångfaldsplan



Biologisk Mångfaldsplan  Svemins vägledning     32     Svemins vägledning  Biologisk Mångfaldsplan 

I denna vägledning presenteras arbetssätt för att upprätta och implementera  

ett systematiskt arbete för biologisk mångfald. Vägledningen riktar sig främst  

till företag inom gruv- och mineralnäringen. Svemin hoppas även kunna inspirera  

andra sektorer till liknande ansatser och arbetssätt. 

Vägledningen är sammanställd inom projektet Mining with Nature – Vägen mot målet!, 

finansierat av SIP SMI, Boliden och LKAB. Arbetet har genomförts av Ecogain  

i nära samarbete med Svemins arbetsgrupp Natur, med representanter  

från Boliden, Cementa, LKAB, Nordkalk, Zinkgruvan och Kaunis Iron.  

Arbetet bygger vidare på färdplanen Mining with Nature.

Om vägledningen
Rapport Januari 2022

Den svenska gruv- och mineralnäringens mål 
är att senast år 2030 bidra med ökad biologisk 
mångfald i alla de regioner där gruv- och  
mineralverksamhet och prospektering pågår.  

Det innebär att näringen satsar ytterligare  
på att utveckla innovativa lösningar  
för att nå en hållbar markanvändning  
i samklang med naturen.

SVEMIN
Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter 
i Sverige. Svemin representerar ett 40-tal företag inom produktion, prospek-
tering och teknik. Produktionen omfattar framförallt metaller och kalk.
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1. SYFTE
Den svenska gruv- och mineralnäringens övergripande ambition för biologisk mång-
fald pekas ut i färdplanen Mining with Nature. För att realisera färdplanen har ett 
genomförandeprojekt med tillägget ”– vägen mot målet!” skapats och inom ramen 
för det vill Svemin med denna handbok stötta medlemsföretagen i arbetet med att ta 
fram och implementera företags- och platsspecifika planer för biologisk mångfald. 

Nyttorna med ett systematiskt arbete för biologisk mångfald är bland annat att: 

 ► Skapa samhällsnytta genom att stödja globala utvecklingsmål
 ► Få tillgång till mark genom miljötillstånd
 ► Möta krav från sakägare, kunder och ägare
 ► Attrahera och behålla kompetent personal
 ► Säkerställa tids- och kostnadseffektivt arbete mot företagsmål inom miljö
 ► Minimera risker och ta vara på möjligheter 
 ► Möjliggöra transparent rapportering 

Ett systematiskt arbete för att främja biologisk mångfald är relativt nytt. I dagsläget 
sker snabb utveckling och kunskapsuppbyggnad, exempelvis av mätmetoder och 
konkreta åtgärder. Vägledningen kommer att uppdateras i takt med att ny kunskap 
utvecklas och nya riktlinjer antas.
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Med  
ett syste-
matiskt 
arbete för 
biologisk 
mångfald 
kan vi  
skapa 
samhälls-
nytta och 
bidra till 
globala ut-
vecklings-
mål. 
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2. DEFINITIONER

Ledningssystem för biologisk mångfald 
Dokument/ledningssystem som fastställer övergripande strukturer såsom; över- 
gripande mål för biologisk mångfald, utpekat ansvar, årlig arbetsgång (planering, 
budgetprocess), tider/intervall för revision och rutiner för rapportering. Detta kan inte-
greras i befintliga miljöledningssystem. Här beskrivs hur BMP förhåller sig till företa-
gets övriga "riktlinjer", "system", "dokument", och "planer".

Biologisk mångfaldsplan (BMP)
Plan som pekar ut mål och åtgärder för biologisk mångfald per verksamhetsområde 
under olika typer av verksamheter från prospektering, projektutveckling, drift, förvalt-
ning, efterbehandling och med ett långtidsperspektiv. Planen omfattar verksamhets-
området, det direkta närområdet samt eventuella kompensationsområden. Planen 
ska innehålla en målsättning samt bakgrundsinformation, planering, dokumentation 
och uppföljning av åtgärder, samt möjliggöra rapportering av progress mot målen. 
Den kan vara i form av ett dokument eller kartverktyg eller en kombination av dessa. 
Planen kan gärna integreras med befintliga planerings/dokumentationssystem för 
villkors-efterlevnad/markplanering där så är lämpligt.  

Detaljerade instruktioner av åtgärder  
för biologisk mångfald
För förankring och genomförande av en plan för biologisk mångfald krävs att ansvar 
fördelats och ett samarbete mellan verksamhetsutövare, fastighetsägare, entre-
prenörer och ekologisk expertis. I den mån det behövs kan åtgärder som pekas ut i 
BMP konkretiseras i mer detaljerade instruktioner av åtgärder för biologisk mångfald, 
riktade till utförarna.  

Förhållande till annan styrning och planer
Företagens egna mål och ambitioner samt tillståndsgivna villkor lägger grunden för 
BMP (figur 1). För nya gruvor gäller att den information som samlats i prospekterings 
och projektutvecklingsskede samt under tillståndsprövning implementeras i verksam-
hetens driftsfas genom en BMP. För befintliga gruvor blir en BMP ett värdefullt kun-
skapsunderlag till fortsatt tillståndsprövning. BMP bidrar även med underlag till den 
årliga hållbarhetsredovisningen och miljörapporten. I takt med att ny kunskap byggs 
och nya villkor erhålls, revideras och uppdateras såväl BMP som andra styrande prin-
ciper och planer. Långsiktiga målbilder i BMP ska linjeras med eventuell vision/plan 
för efterbehandling efter avslutad drift.

En BMP  
pekar ut 
mål och  
åtgärder 
per verk-
samhets- 
område,  
i linje med 
företagets 
egna mål, 
villkor och 
långsiktig
plan för  
efterbe- 
handling.

Efterbehandlingsplan

BMP

Egna mål

MKB

Egna 
mål

MKB

BMP
2.0

Årlig hållbarhets-
redovisning

 och miljörapport

figur 1 En biologisk mångfaldsplan (BMP)  
är ett levande dokument som uppdateras 
under en gruvas livstid. Den bygger på egna 
mål och MKB, och kan även utgöra underlag 
till dessa i samband med förnyelse av tillstånd 
och förändringar i verksamheten. BMP ger 
också underlag till den årliga hållbarhets- 
redovisningen och miljörapporten. Långsiktiga 
målbilder ska linjeras med efterbehandlings-
planen.
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3. LEDNINGSSYSTEM  
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

3.1 Upprätta ledningssystem 
för biologisk mångfald 

 

Förslag till innehåll i ledningssystem för biologisk mångfald

 ► Mål för biologisk mångfald på företagsnivå
 ► Ansvar, mandat och kompetensförsörjning
 ► Biologisk mångfaldsplan i relation till befintligt miljöarbete och den dagliga 

verksamheten
 ► Rutiner som säkerställer biologisk mångfald alltid inkluderas i intresse-

avvägningar och ställas mot övriga intressen (såsom teknik, ekonomi, 
rennäring, sociala aspekter)

 ► Årlig planerings- och budgetprocess
 ► Rutiner kring kommunikation (internt och externt), uppföljning, revision 

och rapportering (internt och externt) 

Ett  
lednings-
system 
för bio-
logisk 
mångfald 
lägger 
grunden 
för en 
BMP.

1. Utse ansvarig att driva arbetet, avsätt resurser för detta  
och definiera på vilken nivå olika beslut ska tas. 

2. Analysera företagsrisker och möjligheter kopplat till biologisk 
mångfald på övergripande nivå. Exempel på möjligheter är att  
få tillstånd, säkra finansiering, attrahera personal och öka  
samhällets acceptans.

3. Besluta om mål/ambitionsnivå för biologisk mångfald på företags-
nivå och peka ut ansvar för dessa mål.

4. Utred och beskriv hur arbetet för biologisk mångfald ska  
implementeras i relation till befintligt miljöarbete och den dagliga 
verksamheten och/eller hur det ska integreras i befintliga miljö-
lednings- och verksamhetsplaneringssystem.

5. Beskriv hur biologisk mångfald alltid beaktas vid intresse- 
avvägningar.

6. Beskriv hur biologisk mångfald-aspekter förs in i den årliga  
planerings- och budgetprocessen och peka ut ansvar för detta.

7. Beskriv hur kompetens för att genomföra arbetet ska säkerställas 
inom den egna organisationen.

8. Beskriv hur arbetet för biologisk mångfald ska kommuniceras 
(internt och externt), följas upp, revideras och rapporteras (internt 
och externt) på övergripande nivå, med vilka intervall detta ska 
ske och vem som är ansvarig för detta.

8     Svemins vägledning  Biologisk Mångfaldsplan
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4. BIOLOGISK 
MÅNGFALDSPLAN (BMP) 

4.1 Upprätta biologisk 
mångfaldsplan (BMP)

Processen för att utveckla en BMP bör fokusera på att identifiera och värdera rele-
vanta aspekter av biologisk mångfald, och hitta sätt att bevara, och om möjligt stärka, 
dessa. Det handlar om att:   

 ► Undvika skada under förberedande arbeten, etablerings- och driftskedet. 
 ► Minimera påverkan genom att stärka biologisk mångfald där det går  

(exempelvis genom temporär natur och åtgärder i närområdet).
 ► Planera för efterbehandling (om möjligt genomföra successiv efter- 

behandling).
 ► Vid behov planera och genomföra kompensation. 

Genom en BMP kan verksamheten säkerställa god planering, dokumenterade av-
vägningar, genomförande och uppföljning och därigenom visa hur hänsynshierarkin 
(figur 2) tillämpas.

 

Med en 
BMP kan 
företag  
säker- 
ställa att 
hänsyns-
hierarkin 
följs och 
redovisa 
detta. 

HÄNSYNSHIERARKIN

figur 2 Hänsynshierarkin är en stegvis process för att minska påverkan 
på biologisk mångfald.
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4.1.1 Säkerställ goda organisatoriska förutsättningar 

Inför planarbetet

 

4.1.2 Säkerställ intern och extern involvering

Genomför en intressentanalys för att säkerställa lämplig involvering. 

 

4.1.3 Ta fram biologisk mångfaldsplan (BMP)

En biologisk mångfaldsplan bör tas fram av personal med relevant bakgrunds- 
kunskap och/eller i samarbete med ekologisk expertis. Det kan vara en samman-
hållen plan eller delas upp i en plan för ett/flera verksamhetsområden och ett/flera 
kompensationsområden. 

 
Notera: En BMP är ett levande dokument som kan byggas stegvis, inledningsvis  
med mer översiktlig information/enbart tillståndsvillkor, för att sedan byggas ut med 
mer information. 

En BMP  
är ett 
levande 
dokument 
som kan 
byggas 
stegvis.

1. Peka ut ansvar för att upprätta och förvalta arbetet med BMP. 
Ansvar måste vara tydligt utpekat och åtföljas av mandat över 
ekonomi och resurser att driva frågan, och därför ligga på en nivå 
inom företaget som kan säkerställa att frågan beaktas i likhet med 
att nå andra företagsmål. 

2. Avsätt medel (personella och ekonomiska) för att ta fram BMP. 

3. Säkerställ kompetens att genomföra arbetet.

Under planarbetet
4. Peka ut ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och följa 

upp respektive åtgärd i BMP.

5. Uppskatta personella och finansiella behov och precisera  
vilka kompetenser som krävs för att utföra åtgärderna och hur 
organisationen ska säkerställa dessa

1. Identifiera interna och externa intressenter, exempelvis ledning, 
driftpersonal, produktionsplanerare, kommuner, länsstyrelser, 
samebyar, ideella organisationer, närboende, skolor  
och universitet.

2. Identifiera behov av intressentdialog/involvering och lämpliga 
tillvägagångssätt för detta.

3. Samråd med/involvera intressenter utifrån behov.

1. Kartlägg väsentliga biologisk mångfalds-aspekter;

a) Tillståndsgivna villkor som rör biologisk mångfald.
b) Befintlig information om biologisk mångfald inom verk-   

  samhetsområdet och dess direkta närområde.
c) Vid behov, genomför inventeringar för att öka  

kunskapen om nuläget och/eller etablera en baslinje.

2. Analysera risker och möjligheter; kartlägg hot om försämring för 
och potentialer att gynna väsentliga biologisk mångfalds-aspekter 
samt företagsrisker kopplat till biologisk mångfald på verksam-
hetsnivå (exempelvis kostnader vid miljöskador, varumärkes- 
risker och samhällets acceptans). Vid riskanalysen kan inspira-
tion hämtas från företagets arbete med arbetsmiljörisker.

3. Prioritera och sätt verksamhetsmål

a) Utgå från nuläget, risker och möjligheter (att undvika 
skada och/eller öka värden).

b) Formulera och prioritera platsspecifika mål för biologisk 
mångfald. Detta kan vara målbilder för specifika arter,  
habitat och ekosystem. Målen kan formuleras på kort 
och lång sikt, beroende på vad som eftersträvas. Kort-
siktiga mål kan säkerställa att åtgärder genomförts på 
rätt sätt och att naturmiljön utvecklas i önskad riktning. 
De långsiktiga målen bör samstämma med målbilderna 
för efterbehandling.

c) Målen kan med fördel linjeras med regionala eller lokala  
miljömål.

4. Precisera åtgärder 
a) Beskriv de åtgärder som ska genomföras för att nå utpekade 
mål och när i tid de ska genomföras. 
b) Åtgärder som krävs för att uppnå verksamhetens tillstånds-
givna villkor är givetvis prioriterade i BMP. 
c) Vid behov; tydliggör åtgärderna i detaljerade instruktioner.

5. Upprätta uppföljningsprogram för åtgärderna, med lämpliga  
         indikatorer utifrån mål och åtgärd.

Generellt bör kartläggningen omfatta förekomst av biotoper och arter och de spridnings- 
korridorer som är viktiga för dem. Detta görs genom att kartlägga:

• Områden med naturvärdesklass 1-4, med information om och geografisk avgräns-
ning av de ingående biotoperna i olika naturvärdesobjekt (avgränsning och definition 
av biotoper ingår inte alltid enligt SIS-inventering då standarden i dagsläget tolkas 
olika)

• Rödlistade arter 

• Karaktärsarter och typiska arter (kopplade till Natura 2000-naturtyper)

• Grön infrastruktur/spridningskorridorer

Väsentliga aspekter varierar i olika landskapsavsnitt.  
Därför krävs ekologisk kompetens för att identifiera och bedöma dessa

Väsentliga biologisk mångfalds-aspekter
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4.1.4 Förslag till innehåll i Biologisk mångfaldsplan 
(BMP):

Planen kan vara i form av ett worddokument, en excelfil, ett kartverktyg, inkluderas  
i befintliga system eller i en kombination av dessa format. Oavsett format bör planen 
vara lätt att överblicka och förstå, lätt att uppdatera vid behov och lätt att hitta  
och använda i det dagliga arbetet.

Exempel på rubriker är: 

 ► Översiktlig beskrivning av verksamhets- och landskapsgivna  
förutsättningar

 ► Nulägesbeskrivning av väsentliga biologisk mångfalds-aspekter  
(inkl. villkor som rör biologisk mångfald)

 ► Ansvar
 ► Samarbeten/samråd/intressenter
 ► Risker och möjligheter (i detta avsnitt redovisa hur risker hanteras  

och möjligheter tillvaratas enligt hänsynshierarkin)
 ► Platsspecifika målbilder
 ► Prioriterade åtgärder (vad och när, gärna kopplat till karta,  

och med beskrivning av önskat utfall med mätbara indikatorer)
 ► Dokumentation av åtgärder (inklusive när de genomförts och av vem)
 ► Uppföljningsplan och dokumentation av uppföljningsresultat
 ► Rutiner för revision 

Detaljerade instruktioner av åtgärder för biologisk mångfald  

Innehållet bör anpassas till det specifika behovet inför genomförandet. Här kan  
en hänvisning göras till hur åtgärderna sedan dokumenteras och redovisas i BMP.

4.2 Implementera Biologisk 
mångfaldsplan (BMP)

 

4.3 Håll Biologisk mångfaldsplan 
uppdaterad och aktuell 

 

4.4 Rapportera biologisk mångfald 
Rapportera positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald per verksamhets- 
område och på företagsnivå. Rapporteringen kan omfatta planerade och genomförda 
åtgärder, såväl som resultat från uppföljning.

Vägledningen kring rapportering kommer att utvecklas i takt med att  
standardiserade metoder och riktlinjer kring rapportering utvecklas. 

En BMP 
bör vara 
lätt att 
överblicka 
och för-
stå, lättill- 
gänglig  
i det dag- 
liga arbe-
tet och 
lätt att 
uppdatera 
vid behov.

1. Säkerställa att ansvarig personal har personella och finansiella 
resurser att genomföra arbetet enligt planen

2. Utbilda och engagera relevant personal

3. Utveckla vid behov företagsspecifika/platsspecifika handböcker/
vägledningar

4. Genomför åtgärder enligt planen

5. Säkerställ att BMP uppfattas som ett välfungerande stöd och 
lättanvänt verktyg av relevant personal, och uppdatera/revidera 
vid behov redan i implementeringsfasen

1. Genomför uppföljning enligt uppföljningsplanen

2. Utvärdera åtgärdernas effektivitet för att nå satta mål 

3. Revidera vid behov BMP när ny kunskap nås, exempelvis genom 
att anpassa åtgärder

• Ett tydligt åtagande från ledningen

• Biologisk mångfald inkluderas i befintliga policyer och riktlinjer

• Företagsspecifika, operativa handböcker och verktyg tas fram

• Lämpliga ledningsstrukturer och processer skapas

• En central databas för biologisk mångfalds etableras

• Intern kompetens och medvetenhet byggs genom utbildning

• Operativ personal blir tidigt positivt inställda till arbetet

• Partnerskap med extern expertis för specialiserade åtgärder 

• Ekonomiska resurser allokeras för uppgiften

Framgångsfaktorer när en BMP  
implementeras
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BILAGA TILL SVEMINS VÄGLEDNING BIOLOGISK MÅNGFALDSPLAN  

BILAGA   VIDARE LÄSNING  
OCH KONKRETA EXEMPEL
Januari 2022 

Vägledningar och handböcker    
kring biologisk mångfald
 
Towards Sustainable Mining (TSM) Biodiversity Conservation Management 
protocol

Mining association of Canada (MAC) 2020

TSM standard är ett standardiserat program med stort genomslag internationellt. 
Standarden stödjer gruvföretag i att hantera viktiga risker kopplade till miljö och 
samhälle. Ett av protokollen för biologisk mångfald. Standarden ger vägledning i hur 
arbetet för stegvis kan ökas i ambitionsnivå. Protokollet är uppbyggt kring företagens 
åtaganden, handlingsplaner och rapportering.

https://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/biodiversity-
conservation-management 

Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity 

International Council on Mining and Metals (ICMM) 2006 

Vägledning i att hjälpa gruvbolag förstå och identifiera sin påverkan på biologisk 
mångfald samt minska den negativa påverkan och istället bidra till att stärka biologisk 
mångfald. I avsnitten A och B ges en introduktion till biologisk mångfald och hur det 
kan integreras i verksamhetens olika skeden. Avsnitt C ger förslag på verktyg och 
processer för att utvärdera, övervaka och förbättra biologisk mångfald inom gruv- 
näringen. 

http://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/good-practice-
mining-biodiversity

SVEMINS VÄGLEDNING  
Biologisk mångfaldsplan
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https://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/biodiversity-conservation-management
https://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/biodiversity-conservation-management
http://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/good-practice-mining-biodiversity
http://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/good-practice-mining-biodiversity
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Cement Sustainability Initiative (CSI). Biodiversity Management Plan (BMP) 
Guidance

The World Business Council for Sustainable Development’s (WBCSD) Cement  
Sustainability Initiative (SCI), 2014 

En lättläst guide som syftar till att ge en praktisk vägledning, oavsett var i arbetet 
med biologisk mångfald ett företag befinner sig. Dokumentet beskriver stegvis vägen 
från start till mål med att implementera BMP där fallstudier exemplifierar olika steg. 
Guiden innehåller checklistor som ger stöd i det egna arbetet, ett exempel på hur ett 
BMP-dokument kan se ut (figur 4) och avslutas med en ordlista över begrepp och 
förkortningar.

https://docs.wbcsd.org/2014/09/CSI_BMP_Guidance.pdf

Biodiversity management in the cement and aggregates sector -  Integrated 
Biodiversity Management System (IBMS) 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2014

Vägledning i att upprätta och implementera ett integrerat ledningssystem för biolo-
gisk mångfald. Vägledningen är uppbyggd utifrån en checklista som inlledningsvis 
beskrivs kortfattat för att sedan utvecklas i följande kapitel. Exempelvis beskrivs hur 
risker kan bedömas med hjälp av en riskmatris (kapitel 4). 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-008.pdf

A Guide to Developing Biodiversity Action Plans for the Oil and Gas Sector

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 
and the International Association of Oil and Gas Producers (OGP), 2005. 

En generell vägledning i hur företag kan förbereda och implementera Biodiversity 
Action Plans. Ett tydligt upplägg för implementering beskrivs, som bland annat inklu-
derar mål, nödvändiga åtgärder, potentiella möjligheter och utmaningar. Fem olika 
fallstudier inom olje- och gasindustrin presenteras.

https://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-developing-biodiversity-
action-plans-for-the-oil-and-gas-sector
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https://docs.wbcsd.org/2014/09/CSI_BMP_Guidance.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-008.pdf
https://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-developing-biodiversity-action-plans-for-the-oil-and-gas-sector
https://www.ipieca.org/resources/good-practice/a-guide-to-developing-biodiversity-action-plans-for-the-oil-and-gas-sector
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Att mäta och rapportera  
på biologisk mångfald

ISO-standard för biologisk mångfald

Sedan 2014 finns i Sverige en SIS standard för naturvärdesinventering, SS 199000. 
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera natur- 
områden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Genom detta 
standardiserade arbetssätt underlättas både upphandling av och tolkning av resultat 
från naturvärdesinventeringar. Standarden revideras under 2021.

2020 etablerades ISO en kommitté med syfte att utveckla omfattande och globala 
standarder för biologisk mångfald. SIS Tekniska kommitté 623 (SIS/TK 623) är den 
svenska kommitteen för arbetet. Arbetet är i uppstartsfas.

https://www.iso.org/committee/8030847.html

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk600699/sistk-623/

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/

CLImB – Svensk metod att mäta och kvantifiera biologisk mångfald 

CLImB (Changing Land Use Impact on Biodiversity) är ett samverkansprojekt  
finansierat av SIP SMI och nio Svenska näringslivsaktörer med syfte att ta fram en 
standardiserad och väl förankrad metod för att värdera biologisk mångfald i samband 
med förändrad markanvändning på land i Sverige. Projektet initierades 2020 och en 
implementeringsfas väntas 2022. Metoden ska hjälpa företag att på ett gemensamt 
sätt kvantifiera och kommunicera påverkan, både negativ och positiv, på biologisk 
mångfald. 

https://www.ecogain.se/climb

Natural Capital Protocol

Natural Capital Protocol är ett ramverk som möjliggör för organisationer att identifiera, 
mäta och värdera sin direkta och indirekta påverkan på och beroende av naturkapital, 
och därefter ta informerade beslut. Till protokollet hör verktyg som synliggör värdet 
som genereras av biologisk mångfald.

https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_
tabs=training_material

https://capitalscoalition.org/guide_supplement/biodiversity-4/

Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Under 2021 föreslog EU-kommissionen ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering, 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som en del i den europeiska 
gröna given. Det nya direktivet innebär mer detaljerade rapporteringskrav enligt 
obligatoriska EU-standarder för hållbarhetsredovisning. Ett av kraven innebär rappor-
tering av biologisk mångfald och ekosystem. Företag kommer sannolikt att behöva 
börja rapportera enligt de nya standarderna 2024, baserat på informationen från 
räkenskapsåret 2023. Huvudteman för CSRD liknar målen i EU-taxonomin.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/
company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#review

Transparent & Align project

Två EU-finansierade projekt som ska utveckla nyckeltal och mått som kan ligga till 
grund för företagens hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Transparent-projektet 
fokuserar på hur specifika områden av naturkapitalet – luft, vatten och mark – kan 
mätas och redovisas. Systerprojektet Align “Aligning Accounting Approaches for 
Nature” syftar till att utveckla en allmänt accepterad uppsättning metoder, indikatorer 
och kriterier för mätverktyg och därigenom ett standardiserat tillvägagångssätt för att 
mäta företagens påverkan på och beroende av biologisk mångfald.

https://capitalscoalition.org/project/transparent/

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm

Task-Force on Nature related Financial Disclosure, TNFD

TNFD tillhandahåller ett ramverk för att hantera och rapportera naturrelaterade risker, 
i syfte att styra om globala finansiella flöden från naturnegativa utfall, mot natur- 
positiva utfall. TNFD är en sammanställning av befintliga verktyg, för att främja världs-
omspännande likriktning av naturrelaterad rapportering.

https://tnfd.global

 
Exempel på Biodiversity  
Management Plans 
 
Glencore Biodiversity management Plan

62 sidor, senast reviderad 2021.

Välstrukturerad BMP som inleds med ordlista, syfte, översiktskartor samt roll- och 
ansvarsfördelning. I rapporten finns ett flödesschema över ”Tree Clearing Procedure” 
som kan fungera som inspiration även för andra åtgärder, där olika steg kan tydlig-
göras (figur 7, s 29). I avsnitt 7.7 listas risker kopplade till kompensationsåtgärder. 
Genomgående görs hänvisningar i texten som gör dokumentet enkelt att hitta i. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK
EwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.
glencore.com.au%2F.rest%2Fapi%2Fv1%2Fdocuments%2Fec255d91dbfd5e87582
4333760e1846f%2FBiodiversity%2520Management%2520Plan.pdf&usg=AOvVaw0
v8XLPhRyd7D6EIZSkzc_a

 
Arafura Resources Limited – Biodiversity Management Plan

68 sidor, framtagen 2016.

En kort och lättläst BMP. Syftet beskrivs tydligt i avsnitt 1.2. Flera lättöverskådliga 
kartor över befintlig vegetation i verksamhetens olika områden finns i avsnitt 2.1.  
I avsnitt 3 beskrivs påverkan och risker, mål och skyddsåtgärder. I avsnitt 3.3  
preciseras ansvar för respektive åtgärd. Avsnitt 4 omfattar övervakning och hantering 
av risker. I bilaga C presenteras hur bolaget arbetat med att identifiera sina risker, 
utifrån en riskmatris som återges i sin helhet.

https://www.arultd.com/images/EIS/DOCUMENTS/Volume5/Nolans_EIS_
Appendix_X_D_web.pdf

https://www.iso.org/committee/8030847.html 
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk600699/sistk-623/ 
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/ 
https://www.ecogain.se/climb 
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_tabs=training_m
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/?fwp_filter_tabs=training_m
https://capitalscoalition.org/guide_supplement/biodiversity-4/ 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/cor
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/cor
https://capitalscoalition.org/project/transparent/ 
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm 
https://tnfd.global 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSqoezqtT0AhXKRfEDHYLAAo0Q
https://www.arultd.com/images/EIS/DOCUMENTS/Volume5/Nolans_EIS_Appendix_X_D_web.pdf 
https://www.arultd.com/images/EIS/DOCUMENTS/Volume5/Nolans_EIS_Appendix_X_D_web.pdf 
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 Tomingley Gold Operations Biodiversity Management Plan

60 sidor, uppdaterad januari 2017.

Inledningsvis beskriver de den biologiska mångfalden i verksamhetsområde och  
presenterar därefter mål och åtgärder för biologisk mångfald, samt tidsram för 
respektive mål/åtgärd. Det ger läsaren en tydlig bild av hur företaget arbetar med 
biologisk mångfald (avsnitt 5). En “Biodiversity Offset Risk Management Strategy and 
Trigger Action Response Plan” (avsnitt 6.5) visar en tydlig riskanalys för arbetet för 
biologisk mångfald, inklusive hur riskerna ska undvikas eller hanteras. Planen täcker 
inte in efterbehandlingsarbetet. Roller och ansvar presenteras på ett tydligt sätt  
i avsnitt 12. 

https://www.alkane.com.au/wp-content/uploads/2018/02/Biodiversity-Man-Plan-R6-
final.pdf

South 32 Illawa Metallurgical Coal - Appin mine Biodiversity Management Plan 

60 sidor, uppdaterad januari 2021. Nästa revision januari 2024.

BMP ger detaljerad information om naturen i området och åtgärder för att minimera 
påverkan på denna, och omfattar även efterbehandlingsfasen. Metodiken för olika 
fältundersökningar beskrivs. Roller och ansvar presenteras på ett enkelt sätt i avsnitt 
2, översiktskartor finns som bilagor på sidorna 30-33. Det område som denna BMP 
omfattar är relativt litet jämfört med flera andra BMP.

https://www.south32.net/docs/default-source/illawarra-coal-bulli-seam-operations/
management-plans/epbc-approval/bso-biodiversity-managment-plan-20190326.
pdf?sfvrsn=57f3d185_16 

Tarrawonga Coal Mine - Biodiversity Management Plan

214 sidor, senast reviderad november 2020.

BMP med en tydlig introduktion med läshänvisningar, bakgrund som sedan delas i två 
delar. A-delen beskriver hur flora och fauna hanteras inom gruvområdet och B-delen 
detsamma inom kompensationsområdet. Respektive del innehåller en beskrivning av 
naturmiljön och de åtgärder som vidtas. Kapitel 7, s 126 innehåller en tabell med ris-
ker och åtgärder. C-bilagorna har tydliga tabeller med beskrivningar av naturvärden 
och tillhörande bilder. Ansvarsfördelning presenteras i avsnitt 1.4.

https://whitehavencoal.com.au/Documentations/Tarrawonga%20Mine/Environme-
ntal%20Management,%20Monitoring%20&%20Compliance/Environmental%20
Management%20Plans,%20Strategies%20and%20Programs/TAR-Biodiversity%20
Management%20Plan.pdf
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https://www.alkane.com.au/wp-content/uploads/2018/02/Biodiversity-Man-Plan-R6-final.pdf 
https://www.alkane.com.au/wp-content/uploads/2018/02/Biodiversity-Man-Plan-R6-final.pdf 
https://www.alkane.com.au/wp-content/uploads/2018/02/Biodiversity-Man-Plan-R6-final.pdf 
https://www.south32.net/docs/default-source/illawarra-coal-bulli-seam-operations/management-plans/ep
https://www.south32.net/docs/default-source/illawarra-coal-bulli-seam-operations/management-plans/ep
https://www.south32.net/docs/default-source/illawarra-coal-bulli-seam-operations/management-plans/ep
https://www.south32.net/docs/default-source/illawarra-coal-bulli-seam-operations/management-plans/ep
https://whitehavencoal.com.au/Documentations/Tarrawonga%20Mine/Environmental%20Management,%20Monitor
https://whitehavencoal.com.au/Documentations/Tarrawonga%20Mine/Environmental%20Management,%20Monitor
https://whitehavencoal.com.au/Documentations/Tarrawonga%20Mine/Environmental%20Management,%20Monitor
https://whitehavencoal.com.au/Documentations/Tarrawonga%20Mine/Environmental%20Management,%20Monitor
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Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Svemin 
representerar cirka 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och 
teknik. Bland medlemsföretagen finns gruvföretag, prospekteringsföretag, kalk- och cement- 
företag respektive maskin- och entreprenadföretag. Medlemsverksamheterna finns i hela  
landet, varav gruvorna är lokaliserade till norra Sverige och Bergslagen. www.svemin.se

Läs mer på svemin.se/mineralbidraget

http://svemin.se/mineralbidraget

