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Kravspecifikation – hydrologisk och hydroteknisk utredning inför 
hydrologisk återställning av våtmarker i Västersjön, Horsstomyren-
Storberget, Råda Stormosse och Nordmarksmyrarna 
  

 
Bakgrund 
Under åren 2018-2020 genomför alla länsstyrelser, på uppdrag av regeringen och under ledning av 

Naturvårdsverket, en satsning på att bevara, återskapa och nyskapa våtmarker i landskapet. 

Länsstyrelsen Värmland ska under 2018 utreda fyra våtmarker inom skyddade områden där 

igenläggning av diken och torvgravar samt röjning av igenväxningsvegetation senare ska göras. 

 

De våtmarker som valts för utredningen ligger alla inom skyddade områden - naturreservat och/eller 

Natura 2000-områden. Förekomst av diken som avvattnar våtmarkerna, och bidrar till igenväxning, 

har inventerats i Länsstyrelsens basinventering åren 2006-2008. Våtmarkerna i våtmarkssatsningen 

har valts bl.a. utifrån förslag till lämpliga diken för restaurering i basinventeringen och utifrån 

beslut och skötselplan för respektive naturreservat. Ytterligare utredning krävs bl.a. för att få 

kännedom om hydrologin i respektive område och för att identifiera hittills okända diken. 

Utredning behövs också för att prioritera vilka diken som är lämpliga för restaurering, med 

utgångspunkt i att allmänna och enskilda intressen inte ska påverkas och att åtgärderna ska 

genomföras där naturvårdsnyttan är störst. 

 

De områden som ska utredas är naturreservaten och Natura 2000-områdena Nordmarksmyrarna 

(Filipstads kommun), Råda Stormosse (Hagfors kommun), Horsstomyren-Storberget (Torsby 

kommun) samt Natura 2000-området Västersjön (Torsby kommun). 

 

Syfte och omfattning 
Utredningen gäller undersökning av de hydrologiska förhållandena i de fyra ovannämnda områdena 

före och efter restaurering, med avseende på förändring av flöden och flödesvägar samt påverkan på 

enskilda intressen.  

 

Utredningen ska huvudsakligen ge: 

- förslag på lämpliga diken och torvgravar för igenläggning/dämning med hänsyn till eventuell 

påverkan på enskilda intressen och vilka åtgärder som ger störst naturvårdsnytta. 

- förslag på hur restaureringen ska utföras med avseende på placering av och storlek på 

dämmande konstruktioner med hänsyn till eventuell påverkan på enskilda intressen och vilka 

åtgärder som ger störst naturvårdsnytta. 

- en redovisning av, och i vilken omfattning, enskilda intressen kan påverkas av 

dämning/igenläggning. 
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Mer utförlig information om vad utredningen ska innehålla och hur den ska utformas presenteras 

under Utförande. 

 

Utredningen kommer att ligga till grund för anmälan om, och eventuell tillståndsprövning för 

vattenverksamhet, för arbetsplaner för respektive åtgärdsområde och för upphandling av 

hydrologisk återställning.  

 

Områden för utredning 
 

Nordmarksmyrarna 
 

Naturreservatet och Natura 2000-området Nordmarksmyrarna ligger nordväst om Filipstad i 

Filipstads kommun. Nordmarksmyrarna är ett komplex av svagt välvda mossar, en excentrisk 

mosse, sumpskog, öppna och trädbärande soligena samt topogena kärr. Det finns rikkärr och örtrika 

sumpskogar inom området, eftersom det förekommer urbergskalk i tillrinningsområdet. Delar av 

myrmarken är antropogent påverkad, främst i form av rätade eller nygrävda diken samt gruvhål. Det 

finns också spår efter vintervägar och lokala skador på grund av dränering av intilliggande 

skogsmark. 

 

Avgränsning 

I beslut och skötselplan för Naturreservatet Nordmarksmyrarna finns en torvgrav och ett dike som 

är utpekade som skötselområden för hydrologisk återställning genom igenläggning/dämning. Diket 

och torvgraven ligger i anslutning till två av områdets rikkärr. I våtmarkssatsningen görs valet att 

endast dessa skötselområden ska utredas med avseende på hydrologi och hydroteknik eftersom 

åtgärder utanför dessa kräver dispens från reservatsbeslut, eller revidering av skötselplan för 

naturreservatet. I Figur 1 visas det dike och den torvgrav som är aktuella för utredning.  
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© Lantmäteriet Geodatasamverkan 

Figur 1. Rosa heldragen linje visar den torvgrav (centralt i området) och det dike (i öster) som ska utredas med 

avseende på hydrologi och hydroteknik inför hydrologisk återställning. Rosa heldragen linje utgör också 

skötselområden för naturreservatet inom vilka hydrologisk återställning är tillåten enligt beslut och 

skötselplan för Naturreservatet Nordmarksmyrarna.  
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Råda Stormosse 
Naturreservatet och Natura 2000-området Råda Stormosse ligger två kilometer väster om Råda i 

Hagfors kommun. Råda stormosse är en stor sammanhängande myr dominerad av en excentrisk 

högmosse med rik förekomst av gölar. Från mossens högsta punkt bildas vattenfyllda höljor och 

gölar som sluttar ned mot omgivande mark. Stora delar av mossen är mer eller mindre trädbevuxen 

med senvuxen martall ut mot mossens mitt. I mossens kanter, där påverkan av dikning är större, är 

träden mer storväxta och i delar med sumpskog finns större inslag av björk.  

 

Avgränsning 

I beslut och skötselplan för Naturreservatet Råda Stormosse finns två skötselområden utpekade för 

hydrologisk återställning (Figur 2). Dikessystemen förekommer framför allt i dessa områden, som 

ligger i naturreservatets hela västra kant och i ett delområde i naturreservatets östra del. Det västra 

området innefattar delar av högmossekomplexet med dess lagg och randskog samt en tidigare 

sumpskog. Det östra området utgörs främst av ett kärrområde mellan två mosseplan, komplexets 

lagg och randskog samt skogsbevuxen myr.  

 

I Figur 2 visas tidigare GPS-kartlagda diken. Vid fältbesök i april och maj 2018 identifierades 

betydligt fler diken inom de två skötselområdena i öster och väster (Figur 2), som inte hanns 

kartläggas med GPS. I våtmarkssatsningen är målet att med hjälp av laserskannade höjddata 

identifiera alla diken med potentiell påverkan på våtmarken inom de två skötselområden där 

hydrologisk återställning är tillåten enligt beslut och skötselplan. I väster finns ett dike som inte 

ingår i området för hydrologisk återställning enligt beslut och skötselplan, men även denna del av 

diket ska utredas. 
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Figur 2. Rosa heldragen linje visar GPS-kartlagda diken. Den snedstreckade markeringen i grått visar ett 

område som består av de två skötselområdena där hydrologisk återställning är tillåten enligt beslut och 

skötselplan för Naturreservatet Råda Stormosse. Utredningen av hydrologi och hydroteknik ska göras med 

utgångspunkt i de diken som finns inom området för hydrologiskt återställning enligt naturreservatsbeslutet, 

eftersom det är dessa som tillåts läggas igen/dämmas. 
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Horsstomyren-Storberget 
 

Naturreservatet Horsstomyren-Storberget ligger ca 15 km norr om Sysslebäck i Torsby kommun. 

Centralt i området ligger Horsstotjärnen som i norr och söder omges av myrar av olika typ och med 

olika formelement. Horsstomyrens myrkomplex, med ett system av välutvecklade flarkar, varav en 

del är mycket stora, utgör ett representativt exempel på naturtypen aapamyr.  

 

Avgränsning 

I B-föreskrifterna för Naturreservatet Storberget-Horsstomyren framgår att berörda markägare ska 

tåla att diken läggs igen eller däms. Mål och åtgärder i naturreservatets skötselplan varierar 

beroende på skötselområde och det finns inga konkreta åtgärder i form av hydrologisk återställning 

presenterade i skötselplanen. Hela Natura 2000-området (figur 3) ska därför utredas med avseende 

på hydrologi och hydroteknik med utgångspunkt i diken som kan påverka hydrologin i våtmarken 

och närliggande skog negativt.  

 

I Figur 3 visas tidigare GPS-kartlagda diken. Vid fältbesök i maj 2018 påträffades fler diken inom 

ett område i Horsstomyrens nordvästra del (Figur 3), som inte är kartlagda med GPS. 
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Figur 3. Rosa heldragen linje visar tidigare kartlagda diken. Den snedstreckade markeringen i grått visar ett 

område där ej kartlagda diken identifierats i fält i maj 2018. Hela Natura 2000-området (gul heldragen linje) 

ska utredas med avseende på hydrologi och hydroteknik med utgångspunkt i diken som kan påverka 

hydrologin i våtmarken och närliggande skog negativt. 
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Västersjön 
 

Natura 2000-området Västersjön ligger ca 10 km väster om Höljes i Torsby kommun. Bildning av 

naturreservat pågår och hela området (Figur 4) ägs av staten. Västersjön har en tydlig 

vildmarksprägel och består till stor del av ett stort myrkomplex av aapamyrskaraktär. 

Myrkomplexet består av strängflarkkärr, svagt välvda mossar, sluttande mossar, topogena kärr, 

strängblandmyr, sumpskog och åmader längs meandrande vattendrag. Skogssluttningen i områdets 

södra del innehåller många källsprång och bäckar. Ett antal kalkgynnade mossor har påträffats i 

området, trots att inga kalkhaltiga jord- eller bergarter är kända i området. 

 

Avgränsning 

Våtmarkerna i Västersjö-området är relativt väl och nyligen inventerade i samband med 

reservatsbildningsprocessen. Tre delområden med dikessystem (Figur 4 och 5) som skulle kunna 

vara lämpliga för hydrologisk återställning har valts ut inom våtmarkssatsningen. Dessa diken är 

GPS-kartlagda 2016-2017 och de två västligaste dikessystemen besöktes i fält i maj 2018. Det 

sydligaste av de två västra dikessystemen hänger samman med en 1-3 meter bred kanal från sjön 

Västersjön. Några av dikena, framför allt i det sydligaste systemet, är helt eller delvis dämda av 

bäver. Bäveraktiviteten bedöms dock som låg för tillfället. Fler mindre diken identifierades i det 

södra området i fält i maj 2018 men de är inte GPS-kartlagda.  

 

Ungefärliga områden kring de kända dikessystemen (Figur 5) har avgränsats för utredning av 

hydrologi och hydroteknik. Eftersom det inte finns något reservatsbeslut som begränsar åtgärderna 

till vissa skötselområden ska alla diken med potentiell negativ påverkan på våtmarkerna i nära 

anslutning till utredningsområdena identifieras med hjälp av laserskannad höjddata. 
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Figur 4. Rosa heldragen linje visar GPS-kartlagda diken 2016-2017. Gul heldragen linje visar gränsen för 

Natura 2000-området Västersjön som också är gränsen för det blivande naturreservatet (svart, streckad linje). 

All mark inom området för pågående naturreservatsbildning ägs av staten. 
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Figur 5. Rosa heldragen linje visar GPS-kartlagda diken 2016-2017. Grå snedstreckad markering utgör 

ungefärliga områden för vilka utredning av hydrologi och hydroteknik ska göras med utgångspunkt i att det är 

dikena inom dessa områden som ska läggas igen/dämmas.  
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Utförande 
 

Inledande möte 
Uppdraget ska inledas med ett planeringsmöte där arbetsstruktur, tidsplan och arbetsplan ska 

diskuteras efter de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget. Mötet kommer att ske på 

Länsstyrelsen i Värmland eller på annan, av utföraren föreslagen plats, om denna av beställaren 

anses lämplig. 

 

Digital utredning 
Under EU-projektet Life to ad(d)mire, som pågick 2010-2015 och som fokuserade på restaurering 

av våtmarker, skapade Länsstyrelsen i Jönköpings län en modell i GIS för hydrologisk och 

hydroteknisk utredning (Bilaga 2 och Bilaga 4).  

 

Utredningen i detta uppdrag ska utföras digitalt utifrån den hydrologiska modellen som tagits fram i 

ArcGIS 9 (ESRI ArcMap 9.3.1). Modellen är baserad på laserskannade höjddata samt lokala 

hydrologiska och meteorologiska data. Eventuell komplettering med fältbesök kan behöva göras för 

att den digitala analysen ska bli fullständig. Exempel på sådant arbete kan vara verifiering av 

flödesriktning i fält samt identifiering av broar och vägtrummor som i den digitala modellen måste 

manipuleras för att resultatet ska bli rättvisande.  

 

Eftersom denna typ av utredning bara har gjorts av Länsstyrelsen i Jönköpings län tidigare och 

processen är svårt att förmedla i beskrivande text, görs här en direkt hänvisning till deras utförande i 

två rapporter - Hydrologisk utredning och kontrollprogram – Komosse (Bilaga 2) och Kävsjön och 

Häradssjön- arbetsplan inför restaurering av sjöar inom Store Mosse nationalpark (Bilaga 3). 

 

Rapport 
Den hydrologiska och hydrotekniska utredningen i detta uppdrag ska presenteras i en rapport per 

åtgärdsområde. Utredningen och innehållet i rapporterna i detta uppdrag ska, sett till innehåll och 

kvalitet,vara likvärdig valda delar i rapporterna Hydrologisk utredning och kontrollprogram – 

Komosse och Kävsjön och Häradssjön- arbetsplan inför restaurering av sjöar inom Store Mosse 

nationalpark. Dessa rapporter bör av utföraren ses som ledning i vilken bakgrundsdata som behövs 

för den digitala utredningen av hydrologi och hydroteknik samt för presentation av utredningen. 

Utföraren kan under tiden för uppdraget, i samråd med beställaren, göra ändringar i utförande och 

presentation av utredningen.  

 

Ingående delar 

För att så tydligt som möjligt beskriva vilka delar av de två ovan nämnda rapporterna som 

innehållsmässigt ska ingå i rapporterna för utredningen i detta uppdrag, har rubriker och aktuell text 

markerats med gult i dokumenten (Bilaga 2 och Bilaga 3) Detta har gjorts efter diskussion med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
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Det avsnitt om Hydrologi som markerats i Bilaga 3 är minimum för vad som bör undersökas för att 

den digitala utredningen ska bli fullständig och för att presentationen ska bli begriplig. Utföraren 

ska också ta del av motsvarande avsnitt Vattenbalans i Bilaga 2 (ej gulmarkerat) för att avgöra om 

något av detta underlag är nödvändigt i arbetet med eller presentationen av utredningen.  

 

Figurer, tabeller och bilagor som är kopplade till berörda delar i Jönköpings länsstyrelses rapporter 

bör utformas och användas på ett likvärdigt sätt i rapporterna för utredningen i detta uppdrag.  

 

Rubriker för de delar i Hydrologisk utredning och kontrollprogram – Komosse (Bilaga 2), vars 

innehåll ska utgöra grunden för utredningen och rapporterna för detta uppdrag, listas nedan: 

- Hydrologisk modell 

- Den hydrologiska situationen i området före restaurering  

- Val av diken att restaurera  

- Den hydrologiska situationen i området efter restaurering 

- Konsekvenser av restaureringen 

 

Rubriker för de delar i Kävsjön och Häradssjön- arbetsplan inför restaurering av sjöar inom Store 

Mosse nationalpark (Bilaga 3), vars innehåll ska utgöra grunden för utredningen och rapporterna 

för detta uppdrag, listas nedan: 

- Förutsättningar för restaurering 

 

 

Utöver att utredningen ska genomföras och presenteras utifrån delar av Hydrologisk utredning och 

kontrollprogram – Komosse och Kävsjön och Häradssjön- arbetsplan inför restaurering av sjöar 

inom Store Mosse nationalpark, ska: 

- förslag ges på punkter för vattenprovtagning av vattenkemi som ska utföras av beställaren 

före, under och efter den hydrologiska återställningen. Syftet är att kontrollera eventuella 

förändringar i vattenkvalitet i avrinnande vatten efter utförda åtgärder. Punkterna ska 

presenteras i rapporterna samt levereras antingen som GPX-filer eller Shape-filer. 

- förslag ges på var i åtgärdsområdena och var på anslutande grannfastigheter grundvattenrör 

bör placeras. Detta med utgångspunkt i att grundvattenrören i åtgärdsområdena ska kunna 

mäta grundvattennivån efter den hydrologiska återställningen och fungera som uppföljning 

för åtgärden. På grannfastigheterna ska grundvattenrören användas för att mäta om 

grundvattennivån har påverkats av genomförda åtgärder. Punkterna ska presenteras i 

rapporterna samt levereras antingen som GPX-filer eller Shape-filer. 

 
Fältarbete 
Utredningen bör påbörjas snarast efter att avtal om uppdraget tecknats. Utföraren bör tidigt 

konstatera om komplettering med fältbesök är nödvändigt för att den digitala hydrologiska och 

hydrotekniska analysen ska bli fullständig. Detta för att fältbesöken behöver göras innan snön faller 
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och vattnet fryser, vilket vanligtvis sker i november-december i Värmlands nordligaste delar. 

Utföraren ska kontakta beställaren så snart utföraren identifierat eventuellt behov av fältarbete. Vem 

av utföraren och beställaren som ska utföra de kompletterande fältbesöken avgörs i samråd, parterna 

emellan, utifrån vilken komplettering som är nödvändig. Utföraren ska genomföra eventuellt 

fältarbete i tilläggsuppdrag.  
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Redovisning 
 

Beställarens kontaktperson skall hållas underrättad om uppdraget under projektets gång. 

 

Redovisning sker i digital form enligt överenskommelse (Microsoft Office, ArcMap, eventuell 

fotodokumentation). Den skriftliga redovisningen ska omfatta fyra (4) rapporter, en rapport för  

respektive område, färdigställda senast 10 december 2018. Innan skriftlig slutrapport delges ska ett 

utkast av rapporterna i MS Word-format och Pdf-format sändas via e-post till beställarens 

kontaktperson för granskning, senast den 26 november 2018. 

 

 

Beställarens åtagande 
 

Anbudsgivaren kan utgå från följande i sitt anbudsarbete 

• Ansökan om eventuella tillstånd enligt föreskrifterna för eventuella provtagningar ansöker 

beställaren om, alla provtagningar som kräver tillstånd ska diskuteras före provtagningen med 

beställaren.  

• Länsstyrelsen kan lämna ut digitala geodata som t.ex. kartunderlag från Lantmäteriet, förutsatt att 

utföraren undertecknar ett nyttjanderättsavtal för detta.  

• Beställaren tar de inledande kontakterna med berörda fastighetsägare vid eventuellt fältarbete. 

 

 

Via Naturvårdsverkets Kartverktyget Skyddad natur kan utföraren söka på namnet för respektive 

område för att läsa mer i de bevarandeplaner samt beslut och skötselplaner som berör områdena.  

 

 

 

 

 
 

 


