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Impact_code Förklaring 

A Jordbruk (används inte – övergripande kategorikod) 

A01 Odling (t.ex. skogar och myrar röjs till åkermark) 

A02 Förändrade odlingsmetoder (bl.a. effektivisering av jordbruket) 

A02.03 Omvandling av betesmark och ängar till åkermark 

A03 Slåtter (ängar – inte åkrar) 

A03.03 Avslutande/avsaknad av slåtter (ängar – inte åkrar) 

A04.01 Intensiv betesgång (ängar och naturmiljöer, inkl. överbetning) 

A04.02 Betesgång (ängar och naturmiljöer) 

A04.03 Traditionella betesmarker som överges 

A05 Uppfödning av boskap och andra djur (inkl. tillskottsutfodring, inte betesgång) 

A07 Användning av biocider, hormoner och kemikalier i jordbruket 

A08 Gödsling 

A09 Konstbevattning 

A10 Ändring av odlingsmarkens struktur (inkl. täckdikning) 

A11 Andra jordbruksåtgärder 

B Skogsbruk (används inte – övergripande kategorikod) 

B01 Beskogning av åkrar, ängar och andra öppna områden 

B02 Skogsvård och dess allmänna verkningar (förändring i åldersstrukturen; en jämnare ålder och 
struktur) 

B02.01 Plantering av skog (inte beskogning av åkrar) 

B02.02 Kalhuggning 

B02.03 Avlägsnande av underväxt 

B02.04 Avlägsnande av döda och skadade träd 

B02.06 Beståndsvårdande avverkning 

B05 Skogsgödsling 

B07 Andra skogsbruksåtgärder (inkl. restaurering av skog) 

C Utvinning och energiproduktion (används inte – övergripande kategorikod) 

C01.01 Sand- och grustäkt 

C01.03 Torvtäkt 

C01.04 Gruvor 

C01.06 Malmletning 

C01.07 Annan marktäkt (bl.a. guldvaskning) 

C03.03 Vindkraftsutbyggnad och vindkraftsproduktion 

D Transport- och underhållsleder (används inte – övergripande kategorikod) 

D01 Vägar, stigar och järnvägar (inkl. tunnlar och broar) 

D01.01 Stigar, fåror, cykelvägar och skogsbilvägar 

D01.02 Vägar och motorvägar (med beläggning) 

D02 Linjer och konstruktioner för energiöverföring, vattentjänster och datakommunikation 

D03.01 Hamnområden och kajer 

D03.02 Farleder 

D03.03 Konstruktioner till havs 

D04 Flygtrafik och tillhörande konstruktioner 

D05 Underlättande av tillträdet till ett område 

D06 Andra leder (t.ex. ekologiska korridorer) 

E Urbanisering, bebyggelse och utveckling av affärsverksamheten (används inte – 
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övergripande kategorikod) 

E01 Stads- och bosättningsområden 

E01.03 Glesbebyggelse 

E01.04 Andra boendeformer (t.ex. fritidsboende) 

E02 Industri- och affärsområden 

E03 Avfall (inkl. avstjälpningsplatser) 

E04 Andra konstruktioner utanför tätorten 

E06 Annat som hänför sig till urbanisering, byggnader och industri (bl.a. rivning) 

F Jakt, fiske, annan fångst och insamling (används inte – övergripande kategorikod) 

F01 Fiskodling och vattenbruk 

F02 Fiske  

F02.01 Yrkesfiske, passivt (nät, långrev mm.) 

F02.02 Yrkesfiske, aktivt (trålfiske mm.) 

F02.03 Fritidsfiske 

F03.01 Jakt 

F03.02 Fångst, insamling och avlägsnande av landlevande djur 

F03.02.03 Fångst med fälla, förgiftning, tjuvjakt (olaglig) 

F03.02.04 Reglering av rovdjursstammar 

F04 Insamling och avlägsnande av växter (landlevande) 

F05 Olaga fångst och avlägsnande av havsdjur 

F06 Annan insamling och fångst 

G Mänsklig påverkan och störande verksamhet (används inte – övergripande 
kategorikod) 

G01 Idrott, rekreation och annan fritidsverksamhet 

G01.01 Båtsport och annan vattensport (inkl. vattenskotrar) 

G01.02 Promenader, ridning, transportmedel som drivs med muskelkraft 

G01.03 Terrängtrafik 

G01.04 Klättring 

G01.06 Skidåkning, utförsåkning 

G02 Konstruktioner som hänför sig till idrott och rekreation (planer, banor, arenor, naturtorn, platser 
för elduppgörning mm.) 

G03 Naturcentrum o.d. 

G04.01 Militär verksamhet 

G04.02 Militär verksamhet som upphör 

G05 Annan skadlig mänsklig verksamhet (t.ex. skadegörelse, störning, även under vatten) 

G05.01 Nedtrampning, nötning, överanvändning 

G05.07 Bristfälliga eller felriktade skyddsåtgärder 

G05.11 Dödsfall eller skador till följd av kollision 

H Förorening (används inte – övergripande kategorikod) 

H01 Förorening i ytvatten 

H01.01 Förorening i ytvatten till följd av industriell verksamhet 

H01.03 Annan punktbelastning i ytvatten 

H01.05 Förorening i ytvatten till följd av diffus belastning från jord- och skosgbruket 

H01.08 Förorening i ytvatten till följd av diffus belastning från bebyggelse 

H02 Förorening i grundvatten (punktbelastning och diffus belastning) 

H03.01 Oljeskador (till havs) 
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H03.02 Skadliga kemikalier (som släpps ut i havet) 

H04 Luftföroreningar 

H04.02 Ansamling av kväve 

H05 Förorening och nedskräpning av mark 

H06.01 Bullerskador 

H06.02 Ljusförorening 

H07 Andra former av förorening 

I Främmande arter och skadliga arter (används inte – övergripande kategorikod) 

I01 Invasiva främmande arter 

I02 Skadliga naturliga arter (t.ex. älg) 

I03 Främmande genetiskt material, GMO 

J Ingrepp i naturens funktioner (används inte – övergripande kategorikod) 

J01.01 Bränning 

J01.02 Brandsläckning 

J01.03 Avsaknad av bränder 

J02.01 Markfyllning och torrläggning (inkl. dikning) 

J02.02 Muddring 

J02.03 Kanaler och ändring av vattenfåror 

J02.04.01 Översilning 

J02.04.02 Avsaknad av översilning 

J02.05 Uppdämning eller reglering av vatten 

J02.06 Uttag av ytvatten 

J02.07 Uttag av grundvatten 

J02.10 Avlägsnande av växtlighet i en bädd för att förbättra strömningen 

J02.11 Deponering av muddermassa 

J02.12 Invallning, modifiering av stränder 

J03.01 Försämring/förlust av särdrag hos en livsmiljö/naturtyp (inkl. övergödning av livsmiljöer på land 
till följd av mänsklig verksamhet) 

J03.02 Försämrad sammankoppling mellan livsmiljöer till följd av mänsklig verksamhet (försämringar i 
migration, spridning och genetiskt utbyte) 

K Naturliga processer (andra än naturkatastrofer) (används inte – övergripande 
kategorikod) 

K01 Naturliga förändringar i den abiotiska miljön 

K01.01 Erosion 

K01.02 Igenslamning 

K01.03 Uttorkning 

K02 Naturliga förändringar i naturlivet 

K02.01 Förändring i artsammansättningen (succession) 

K02.02 Ansamling av organiskt material 

K02.03 Övergödning (naturlig) 

K02.04 Försurning (naturlig) 

K03 Interspecifik påverkan på djur 

K03.01 Konkurrens mellan djurarter 

K03.02 Parasitism 

K03.03 Sjukdomar 

K03.04 Predation 
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K04 Interspecifik påverkan på växter 

K04.01 Konkurrens mellan växtarter 

K04.05 Växtätare (herbivorer) 

K05 Försämrad reproduktions- eller anpassningsförmåga (inkl. genetisk depression) 

K06 Annan konkurrens mellan växtarter 

L (Geologiska händelser och) naturkatastrofer (används inte – övergripande kategorikod) 

L05 Jordskred 

L07 Stormskador 

L08 Översvämningar 

L09 Naturliga bränder 

M Klimatförändring (används inte – övergripande kategorikod) 

M01 Förändringar i de abiotiska förhållandena 

M01.01 Förändringar i temperatur 

M01.02 Torka och minskad nederbörd 

M01.03 Översvämning och ökad nederbörd 

M01.07 Förändringar i havsvattenståndet 

M02 Förändringar i de biotiska förhållandena 

M02.01 Förflyttning och förändring hos livsmiljöer och naturtyper 

M02.02 Asynkrona processer 

M02.03 Arter som dör ut eller minskar 

M02.04 Arters naturliga spridning 

X Inga hot eller belastningar 

XO Hot eller belastning utanför Finland (inom EU) 

XE Hot eller belastning utanför EU 

U Okänt hot eller okänd belastning 

 


