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Kravspecifikation för uppdraget ”Biotopkartering av vattendrag i 

Värmlands län 2021” 

 
Denna kravspecifikation anger de kvalitetskrav som Länsstyrelsen i Värmlands län kräver för att 

anbud ska accepteras i upphandling med Dnr 502-1794-2021. 

 

1. Omfattning: 
 

Biotopkartering enligt den nya biotopkarteringsmetodiken 

Uppdraget omfattar att genomföra en biotopkartering enligt den nya 

biotopkarteringsmetodiken som beskriver hydromorfologiska typer och processer 

(Länsstyrelsen i Jönköping, meddelande nr 2017:09) på de vattendragssträckor som angivits 

(Bilaga 1). Vid karteringen ska protokoll A (vattenbiotop) och D (vandringshinder) fyllas i 

för samtliga vattendrag. För vissa vattendrag (se Bilaga 1) ska även delar av protokoll A 

Tillval (A26 Öringbiotop, A27 Främmande arter, A31 Död ved utökad, A36 Närmiljö, A43-

terrängformer och kvalitéer på svämplanet) samt protokoll C (biflöden och diken) fyllas i.  

För protokoll D är det ett krav att en skiss över vandringshindret görs, med hänvisning till 

fotografier som är tagna över ingående delar. Bedömningen av passerbarhet ska göras i 

enlighet med metodiken. Under ”Övrigt hinder” läggs de vandringshinder som härrör från 

mänsklig påverkan som tex sprängt berg, bråte, avstängning av sidofåra mm.  

Den leverantör som vinner uppdraget ska säkerställa att planering och genomförande av 

uppdraget beskrivs tydligt och bedöms innebära ett bra angreppssätt för att nå uppdragets 

syfte och mål. Konsulten tar ansvar för genomförande av uppdraget.  

Planeringsunderlaget ska godkännas av Länsstyrelsen innan det praktiska arbetet startar. 

 
Utpekande av limniska nyckelbiotoper 

Nyckelbiotop i limniska miljöer definieras som ”områden med höga naturvärden där 

rödlistade djur- eller växtarter som är Akut hotade, Starkt hotade, Sårbara och Nära 

hotade förekommer eller kan förväntas förekomma” (Naturvårdsverket 2003). För 

limniska miljöer finns 15 typer av nyckelbiotoper identifierade, men även vattendrag 

med hög grad av naturlighet (dvs låg påverkan) med god vattenkvalitet och friskt syrerikt 

strömmande vatten framhålls (Naturvårdsverket 2003, Artdatabanken 2015). Vid 

utpekandet ska de fastställda definitionerna för limniska nyckelbiotoper som finns 

identifierade av Artdatabanken (15 st) och det system för identifiering av särskilt 

värdefulla biotoper i och i anslutning till rinnande vatten som beskrivs i rapport 1996:34, 

Länsstyrelsen i Jönköping (bilaga 4), användas. De 15 nyckelbiotopstyperna finns 

beskrivna i Naturvårdsverkets rapport ”Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i 

anslutning till sjöar och vattendrag”, rapport 5330.  

 

Utgångspunkt är till stor del den biotopkarteringsdata som samlas in men även data om 

hotade arter behövs för att bedöma var limniska nyckelbiotoper finns.  
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2. Kompetens och erfarenhet:  

Konsulten och samtliga personer som skall utföra inventeringen ska  

- ha genomgått utbildning i den nya reviderade biotopkarteringsmetodiken då anbud 

lämnas,  

- ha praktisk erfarenhet av att utföra biotopkartering enligt den nya metodiken från 

tidigare uppdrag, 

- ha kunskaper som motsvarar de som anges i metodiken, sid 67 (Länsstyrelsen i 

Jönköping, meddelande nr 2017:09), 

- förbereda biotopkarteringen genom GIS-analyser (Länsstyrelsen i Jönköpings län 

2017, s 69), 
- ha kännedom om limniska nyckelbiotoper och erfarenhet av att peka ut dessa i och i 

anslutning till vattendrag,  

- Ha tillgång till lämplig utrustning enligt metodiken (Länsstyrelsen i Jönköpings län 

2017, sid 67). 

- Ha kunskaper om olika typer av regleringsdammar och påverkanskällor, 

- Ha mycket goda kunskaper och erfarenheter av att bedöma passerbarhet vid 

vandringshinder. 

 

Referensuppdrag som styrker ovanstående ska anges i förfrågningsunderlaget. 

 

3. Uppdraget ska resultera i följande: 

 
Biotopkartering enligt den nya biotopkarteringsmetodiken 

- Biotopkarteringsdata som underlag till hydromorfologisk statusklassning inom 

vattendirektivet, för påverkansanalys samt för framtida planering av åtgärder i området.  

- Insamlade data ska levereras till den nationella webbaserade biotopkarteringsdatabasen. 

Inmatningsmall som är framtagen för biotopkarteringsdatabasen ska användas. 

Digitalisering av genomförd biotopkartering ska genomföras.  

- Framtaget GIS-skikt ska levereras till Länsstyrelsen i Värmlands län.  

- Rådata i form av Excel-formulär levereras till Länsstyrelsen i Värmland. Likartade 

Excelformulär ska användas. För vandringshinder ska anges om hindret är naturligt enligt 

Tabell 7.28 i metodiken. 

- För respektive vattenförekomst ska det sammanställas olika värden enligt Tabell 8–1 i 

metodiken (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017, sid 156). 

- Hydromorfologisk status per vattenförekomst enligt metodiken s 156–163. 

- Fotografier namngivna med vattendragsnamn med löpnummer. Minst 2 kort på sträckans 

karaktär (motströms), samt potentiella nyckelbiotoper, vandringshinder (fler foton för att 

få en helhetsbild), påverkanskällor (tex rensning) eller annat som är av intresse för 

bedömning av historisk påverkan och ekologisk funktion.  

- Notera kulturlämningar i protokoll (lägg till under kommentar vilken typ av möjlig 

lämning), samt med foto. 

- När rensning förekommer i sträckan, ange uppskattad mängd upprensat material, hur 

rensmassor är deponerade, vilken typ av stenmaterial och om det finns konstruktioner i 

anslutning. Eventuella konstruktioner ska beskrivas om möjligt. 
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- Skriv alltid kommentar för bedömning av vandringshinder och sträckor, tex dammens 

konstruktion, möjlig typ av kulturlämning, om det finns osäkerhet vid bedömningen av 

vandringshinder exempelvis passerbarhet, naturligt/artificiellt m.m. 

- Skisser över vandringshinder. 

 

Utpekande av limniska nyckelbiotoper 

a) GIS-skikt över utpekade limniska nyckelbiotoper där det i attributtabellen ska stå vilken 

typ av nyckelbiotop man pekat ut.  

b) Redovisa metodik för utpekande.  

 

Underlag som finns tillgängliga från Länsstyrelsen, kommuner och 
nationella databaser 
• Dikningsföretag (GIS skikt över utloppspunkter och de områden som avvattnas (s.k. 

båtnadsområden) samt scannade tillstånd och kartor. Kalmar län har även digitaliserad 

sträckning)  

• Historiska våtmarker digitaliserade från generalstabskartan (GIS)  

• Sänkta sjöar (GIS från SMHI) * 

• Lågpunktskartering (GIS)  

• Översvämningskartering (GIS)  

• Förorenade områden, EBH, Miljöreda  

• Vattenkemi från kalkeffektuppföljning (databas SLU Miljödata MVM)  

• Flygbilder (ortofoto) * 

• Höjdkartor (Grid 2+) * 

• Jordartskartor (SGU) * 

• Historiska kartor (Lantmäteriet, Häradskarta och generalstabskarta) * 

• Historiska våtmarker i Blekinge, Rapport 2008:5  

• Åtgärdsplan för restaurering av Lyckebyån, Emåförbundet 2011 

• Elfiske och bottenfauna (nationella databaser) 

• Liliegren, Y. m.fl. 1996. Nyckelbiotoper i rinnande vatten. Ett system för identifiering 

av särskilt värdefulla biotoper i och i anslutning till rinnande vatten. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län. Meddelande 1996:34.  

• Naturvårdsverket 2003. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till 

sjöar och vattendrag. Rapport 5330. 
• Steiner, E. 2000. Lyckebyåns vattenkvalitet förr och nu. Karlskrona kommun. 

• Vattenkemi från SRK  

 

* för tillgång behöver avtal skrivas mellan Länsstyrelsen och konsult 
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