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Förord 
Miljöövervakning är långsiktigt återkommande systematiska under-
sökningar som ger information om förändringar i miljötillståndet. 
Miljöövervakning är en integrerad del och en förutsättning för det svenska 
miljöarbetet. Avgörande för vad som undersöks är kända miljöproblem, 
uppsatta miljömål, miljölagstiftning samt internationella direktiv och 
konventioner. Miljöövervakningen är också ett viktigt instrument i 
utvecklingen och uppföljningen av miljöarbetet i stort och ger således ett 
kvitto på om miljöarbetet leder till bättre miljökvalitet. De resultat som 
miljöövervakningen ger används även i arbetet med att utforma och 
prioritera dagens miljöpolitik. Den statligt finansierade miljöövervakningen 
är uppdelad på en nationell och en regional nivå. Havs- och 
vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket har ansvaret för 
den nationella övervakningen samt att Naturvårdsverket även har ett 
övergripande samordningsansvar. På regional nivå har länsstyrelserna 
ansvaret vilket bland annat innebär samordningsansvar, programskrivning, 
publicering och genomförandet av länsprogram. Detta medför även 
kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering, datahantering och 
resultatpublicering av insamlat miljödata.  

Delprogram Utter ingår i programområde Sötvatten som bidrar till att ge 
ett underlag för beskrivning av länets sötvattenmiljöer med avseende på 
biologiska och kemiska förändringar. Med övervakningen inom program-
området kan nya hotbilder fastställas, indikatorer följas upp inom miljö-
målsarbetet.  

Ett av syftena är även att föreslå och följa upp de åtgärder som vidtas inom 
miljövården. Programområdet är inriktat på miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten 
av god kvalitet, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Övervakningen 
ger underlag för att bedöma status och påverkan i länets vattenmiljöer på 
regional och lokal nivå, medan samordning med den nationella miljööver-
vakningen även ger underlag för en rikstäckande bedömning. Trendöver-
vakningens parametrar ger svar på om det sker några storskaliga föränd-
ringar i bakgrundsparametrar, indikatorer med mera och är på så sätt en 
bra referens för bland annat recipientkontrollen, kalkeffektsuppföljningen, 
vattenförvaltningen, arbetet med hotade arter (ÅGP) och skydd av natur. 

Denna rapport är framtagen av Oskar Norrgrann, Frans Olofsson och Peter 
Nilsson. 

 

Irene Hedlund  
Enhetschef   
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Sammanfattning  
Barmarksinventeringar av utter i Västernorrlands län utfördes första 
gången höstarna 1989 och 1990. Under inventeringen hittades säkra spår 
efter utter vid 106 av de 754 besökta lokalerna. Detta motsvarar en relativ 
täthet på 14 procent av lokalerna med säker utterförekomst. Samtliga 
lokaler med utterspår återfanns då i inlandet.  

Vid återinventeringen som gjordes hösten 2002 och 2003 inventerades 
samma lokaler. Av totalt 754 lokaler visade 194 på spår av utter (26 
procent). Under den sista inventeringen 2014-15 återinventerades samma 
lokaler igen, totalt visade 568 (75 procent) spår av utter. Ökningen av 
utterförekomst är statistiskt signifikant och överensstämmer med flera 
andra utterinventeringar i norra Sverige.  

Förutom en positiv ökning av andelen lokaler med utterförekomst så visar 
resultaten även på en ökad geografisk spridning av utter i länet, bland 
annat så har det skett en återetablering så att arten idag finns i hela länet. 
Indalsälvens dalgång samt kustområden i Kramfors, Härnösand, Timrå och 
Sundsvall var de områden som återetablerades sist. 

Vid länets utterinventeringar 2002-2003 och 2014-2015 beskrevs alla 
funna minkfällor. Resultaten visade att 42 procent av fällorna inte var av 
godkänd modell samt att bara 8 procent var märkta. Detta visar att det 
finns ett informationsbehov inom jägarkåren om vad som gäller vid 
fällfångst. Information kan hjälpa till att undvika framtida felfångst.  

Att arten nu har återetablerat sig i hela Västernorrlands län är ett tecken på 
ett lyckat miljöarbete de senaste decennierna.   
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1. Inledning 
Uttern var vanlig i så gott som hela Sverige fram till mitten av 1900-talet 
men började sedan att drastiskt minska.1 Artdatabanken angav att det 
enbart fanns 500-1 000 individer i Sverige vid 1990-talets början. Detta kan 
jämföras med att det sköts nästan 1 500 uttrar årligen i slutet av 1940-
talet.2 Uttern fredades 1968 i Sverige, trots detta fortsatte stammen att 
minska.3  

För att få kunskap om utterförekomsten i Västernorrlands län, genom-
fördes tre länstäckande barmarksinventeringar åren 1989-1990, 2002-
2003 samt 2014-2015. Inventeringsmetodiken följer gällande undersök-
ningstyp med metodbeskrivningar som använts i olika delar av Sverige 
sedan 1983.4 Med barmarksinventeringar kan man påvisa inom vilka 
områden det finns utter, men metoden ger ingen information om antalet 
djur eller om det förekommer några föryngringar i området.  

Kompletterande vinterinventering genomfördes under 1990-1991 samt 
2005. Tanken med vinterinventeringen var att få en ökad kunskap om 
antalet uttrar i länet och om det förekom föryngringar. Resultaten från de 
två vinterinventeringarna i länet visar på en ökning av tätheten uttrar inom 
områden med utterförekomst.5  

Någon samlad kunskap om uttern i länet fanns inte före den första 
heltäckande inventeringen och därmed en dålig kännedom om hur den 
regionala hotbilden såg ut och hur man borde arbeta med förebyggande 
åtgärder. Detta var en stor brist vid diskussioner om vattenresursernas 
nyttjande.  

Utterinventeringarna 1989-1991 ingick som en del i en sjö- och vattendrags-
inventering i Västernorrlands län.6 Syftet med denna var att förbättra de 
tidigare bristfälliga kunskaperna om naturförhållandena i länets olika 
vatten. Dessa kunskaper skulle bland annat ligga till grund för bevarande- 
och restaureringsåtgärder samt ligga till grund för länets framtida miljö-
övervakning. Uttern utsågs till en så kallad ansvarsart i länets miljöstrategi 
1997.7 

Gentemot ansvarsarterna har länet ett aktivt ansvar som innebär att hoten 
kartläggs och att ett åtgärdsprogram för att säkerställa artens överlevnad 
tas fram. Utterinventeringarna har varit en del i detta arbete. Informa-
tionen måste sedan föras ut så att samhällssektorerna kan ta sitt ansvar för 
en mer långsiktig hållbar utveckling. 

  

                                                           
1 Erlinge 1972 
2 Erlinge 1971 
3 Sandegren m fl. 1980 
4 Bisther & Norrgrann 2002 
5 Bisther & Norrgrann 2008 
6 Söderberg & Norrgrann 2001 
7 Länsstyrelsen 1997 
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1.1. Allmänt om utter  

En vuxen utter har en längd av mellan 90 och 120 cm inklusive svansen och 
väger normalt mellan 5 och 10 kg. Precis som hos de flesta mårddjur är 
hanen större än honan.8 Uttern har en spolformad kropp med korta ben, 
kraftig svans och färgteckningen är övervägande mörkbrun med undantag 
av buk och hals som är ljusare grå.  

Uttern är huvudsakligen nattaktiv och har flera morfologiska anpassningar 
till ett liv i vatten. Exempelvis så är näs- och öronöppningarna stängbara 
vid dykning, den har simhud mellan tårna liksom en riklig förekomst av 
morrhår på nosen som används vid lokalisering av föda.9  

Födan består mestadels av fisk som till exempel lake, simpor och karp-
fiskar, men även groddjur, kräftor, större insekter, fåglar och mindre 
däggdjur kan ingå i dieten.10 Studier har visat att sammansättningen av 
dieten i stort sett återspeglar födans tillgänglighet och förekomst i det 
område där uttern jagar.11 Födovalet varierar därför mellan olika områden 
men även med årstiden. En vuxen utter konsumerar cirka 1-1,5 kg fisk per 
dag.12  

Uttern håller hemområden som regelbundet patrulleras och markeras med 
hjälp av signalmarkeringar. Markeringen sker i form av spillning och/eller 
analkörtelsekret och ger upplysningar till andra uttrar om dess närvaro, kön 
och parningsstatus. Honors hemområden kan med största sannolikhet 
betraktas som födosöksområden, medan hanars till stor del främst fungerar 
som parningsområden. Storleken på hemområden varierar från några 
kilometer strandsträcka till flera mil.13 Områdena kan överlappa varandra 
och det är inte ovanligt att en hanes hemområde kan innefatta en eller flera 
honors.14  

Vinterspårningar i nordligaste Sverige tyder på att hemområdena, i 
åtminstone denna del av landet, kan vara dubbelt så stora som de Erlinge 
(1971) redovisar för södra Sverige.15 En utter kan förflytta sig långa sträckor 
och är inte alltid beroende av närhet till vatten, exempelvis så vinter-
spårades en utter över 3 mil som passerade två vattendelare i Medelpad.16  

Uttern är vanligtvis ett ensamlevande djur, där honor och hanar endast 
träffas regelbundet under parningssäsongen och könsmognaden sker vid 
två års ålder.17 Uttern föder sina ungar normalt under senvåren och för-
sommaren, efter en dräktighetsperiod på cirka två månader.18 Ungarna, 

                                                           
8  Mason & Macdonalds 1986 
9  Erlinge 1971, Chanin 1985 
10 Erlinge 1967 
11 Erlinge 1967, Taastrom & Jacobsen 1999 
12 Erlinge 1968 
13 Sjöåsen 1997 
14 Erlinge 1971, Sjöåsen 1997 
15 Aronson 1996 
16 Isakson & Norrgrann 1990 
17 Chanin 1985 
18 Olsson & Sandegren 1993 
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vanligen två till fyra stycken per kull, föds i ett gryt som honan själv grävt 
eller i naturliga håligheter. Familjegruppen, det vill säga hona med ungar, 
följs åt i knappt ett år och splittras först i samband med brunst näst-
kommande vår.19  

Livslängden hos uttrar i fångenskap är 10-15 år, men en studie av vilda 
uttrar på Shetlandsöarna visar på en medellivslängd på knappt 4 år.20 Som 
hos de flesta däggdjur är dödligheten som störst under de första 
levnadsåren. Det finns inga kända predatorer på uttrar i Sverige, men i 
sällsynta fall kan större rovdjur döda uttrar.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
Bild 2. Uttern tillhör statens vilt och djur som hittas ska lämnas in till polisen eller 
Naturhistoriska riksmuseét. Foto: Oskar Norrgrann. 

1.2. Hot och orsaker till artens tillbakagång  

Uttern är ett djur som återfinns i ett brett spektrum av miljöer samt är en 
art som befinner sig i toppen av näringskedjan, en så kallad toppkonsu-
ment. Detta innebär att hotbilden är komplex och risk för upplagring, 
bioackumulering, av miljögifter är stor om sådana finns i miljön. I dag 
klassas uttern som nära hotad i den svenska listan över hotade arter.22 
Den har fram till 2015 varit klassad som sårbar. 

På grund av sin värdefulla päls jagades uttern flitigt i Sverige under 1940- 
och 1950-talen. Jaktstatistik från slutet av 1940-talet visar på en årlig 

                                                           
19 Erlinge 1971, Olsson & Sandegren 1991, Olsson & Sandegren 1993 
20 Kruuk & Conroy 1991 
21 Chanin 1985, Aronson & Nilsson 1998 
22 Gärdenfors 2015 
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avskjutning av 1 000 till 1 500 djur.23 Eftersom populationen stadigt 
minskade i antal så infördes restriktioner för jakt på utter. Uttern fridlystes 
1957 i Norrbottens och Västerbottens län och 1958 förkortades jakt-
säsongen i alla övriga norrlandslän samt i mellersta Sverige.24 Tio år senare, 
1968, fredades uttern i hela landet.  

Med anledning av utterstammens drastiska minskning (figur 1) startades 
Projekt Utter år 1975. Via projektet genomfördes bland annat ett flertal 
barmarksinventeringar under åren 1983-1987 i både norra och södra 
Sverige. Resultaten från inventeringarna visade på en sparsam och frag-
menterad förekomst av utter i norra Sverige.25 I södra Sverige däremot var 
förekomsten mycket sällsynt och fanns koncentrerad till det småländska 
höglandet och i ett mindre område i Södermanland.26 Förekomster av 
enstaka djur registrerades även i norra Bohuslän och i södra Småland. 
Utifrån dessa resultat skattades den svenska utterpopulationen till mellan 
500 och 1 000 djur, varav endast ett 50-tal uttrar antogs finnas i södra 
Sverige.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild av utterns utveckling i Sverige från 1900 till idag. 

 
Orsakerna till utterns kraftiga tillbakagång på 1950-talet anses främst vara 
miljögifter i kombination med ett högt jakttryck. I dagsläget kvarstår 
miljögifter som det största hotet mot en framgångsrik återetablering av 
arten men även trafiken utgör ett starkt hot om än ur ett regionalt 
perspektiv. 

1.2.1. Miljögifter 

Polyklorerade bifenyler (PCB) anses av många vara den största orsaken till 
utterns tillbakagång i Sverige.28 PCB:er är beteckningen för ett antal 

                                                           
23 Erlinge 1971 
24 Erlinge 1971 
25 Olsson m fl. 1981, 1984, 1988; Bjärvall & Lindström 1991 
26 Olsson & Sandegren 1989a 
27 Ahlén & Tjernberg 1992 
28 Olsson & Sandegren 1989b, Roos m fl. 2001 
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organiska klorföreningar som började användas av bland annat elindustrin 
redan under 1930-talet. Andra användningsområden där PCB:er senare 
ingått som komponent är till exempel fogmassor, golvbeläggningar, olika 
typer av plaster, färger och transformatoroljor. PCB:er är bioackumule-
rande och mycket svårnedbrytbara och kan därför fortsätta att cirkulera i 
ekosystemen under lång tid. Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1971. 

Sannolikt utgör miljögifter det allvarligaste hotet mot uttern än idag. 
Kunskapsluckorna är stora när det gäller effekterna av många ämnen som 
produceras och släpps ut i ekosystemen. En grupp av aktuella ämnen är 
organiska bromföreningar som till exempel polybromerade difenyletrar 
(PBDE). Dessa ämnen används framför allt som flamskyddsmedel i 
elektronisk utrustning. En annan grupp är perfluoroktansulfoner och 
närbesläktade perfluorinerade substanser så kallade PFOS. PFOS hör till 
gruppen PFAS, perflourerade alkalsyror, och är idag ett av jordens mest 
spridda syntetiska substanser trots att det slutat att tillverkats i Europa och 
USA. Användningsområdet har varit att göra textilier och kläder, papper 
och andra material olje- och vattenfasta. På grund av dess goda temperatur-
tålighet har PFOS också använd i stor skala i brandskum. PFOS har under 
det senaste året fått en del uppmärksamhet i och med att vattenprover från 
Länsstyrelsen påvisat höga halter från flera områden i länet. Med detta som 
bakgrund samt att tidigare studier funnit PFOS i döda uttrar från både 
södra och mellersta Sverige29 uppdrog länsstyrelsen Naturhistoriska 
riksmuseet att analysera 10 stycken döda uttrar från länet med avseende på 
miljögifter. I skrivandets stund har dock inte alla parametrar analyserats 
och rapporten är inte klar. Även fisk och andra topp- och intermediära 
konsumenter ligger för analys i detta nu.     

År 2007 infördes ett försäljningsförbud för PFOS i Sverige och sedan 2011 
får man inte använda PFOS även om man har kvar det i sina lager. Inom 
EU är det i huvudsak förbjudet sedan 2008 att använda PFOS i kemiska 
produkter och varor, detta gäller även ämnen som bryts ner till PFOS.    

1.2.2. Trafik 

En förväntad följd av en ökande population är att även den absoluta 
dödligheten ökar. Enligt fallviltstatistik från Naturhistoriska riksmuseet har 
antalet trafikdödade uttrar ökat under den senaste tiden. Mellan 1973-2000 
inkom 149 trafikdödade uttrar och mellan 2001-2005 inkom 102 stycken. 
Av alla inkomna uttrar från Västernorrland 1975-2005, 11 stycken, var sju 
stycken (63 procent) trafikdödade och mellan 2006-2015, 28 stycken, var 
21 stycken (75 procent) trafikdödade.  

För utterpopulationen som helhet är trafiken sannolikt inte ett av de 
allvarligare hoten men regionalt och framför allt i delar av södra Sverige 
kan trafiken vara en starkt begränsande faktor. Trafiken kan påverka 
utterns fortsatta möjlighet att öka i områden med glesa populationer eller 
att expandera till områden som helt saknar utter.  

                                                           
29 Bisther & Roos 2006 
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Ett sätt att arbeta förebyggande är byggande av faunapassager vid vatten-
övergångar. En faunapassage för utter behöver inte alltid vara omfattande 
eller kostsam för att vara effektiv. Danska studier har visat att de flesta 
passager används av utter inom drygt en månad efter det att de har 
anlagts.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 3. Vid avsaknad av bra faunapassager kan uttrar välja att passera över vägen, där 
riskerar djuret att trafikdödas eller skadas. Foto: Oskar Norrgrann 

1.2.3. Jakt och fällor 

Även om jakt på utter inte längre är tillåten händer det att uttrar fångas i 
fällor avsedda för annat vilt, som till exempel bäver och mink. Den främsta 
orsaken till att en utter fångas är troligen att fällan har en för stor öppning. 
Av inkomna uttrar till Naturhistoriska riksmuseet (fallvilt) från Väster-
norrland har minst två uttrar fångats i fällor av misstag. En fångades i en 
minkfälla och en i en bäverfälla (Connibear). Data från Sverige och 
Danmark visar att mellan 2,5-6,9 procent av alla döda uttrar som kommer 
in som fallvilt visar spår av hagel.31 I den svenska studien har uttrar med 
hagel dött av andra orsaker (trafik och fiskfälla). Detta visar att uttrar 
påskjuts, troligast av misstag när man jagar mink. Hur många uttrar som 
påskjuts och dör är okänt då dessa troligast aldrig lämnas in som fallvilt 
samt att röntgen idag inte utförs rutinmässigt utan enbart vid misstanke på 
jaktbrott på de inkomna uttrarna. 

 

                                                           
30 Madsen 1996 
31 Ågren m fl. 2015, Elmeos m fl. 2012, Madsen & Søgaard 2001 
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1.2.4. Fiskeredskap 

Det händer att uttrar fastnar i olika typer av fiskeredskap. Uttern lockas till 
redskapen (ryssjor, fiskmjärdar, gäddsaxar och nät) av fiskfångsten och 
fastnar sedan själv och drunknar. Av de döda uttrar som inkommit till 
Naturhistoriska riksmuseet mellan 1975 och 1995 hade 10 procent dödats i 
fasta fiskeredskap. I Västernorrland har minst en fastnat i en gäddsax, två i 
mjärdar och en i ett fiskenät. I Danmark har försök med ”grindar” i fasta 
fiskeredskap visat på positiva resultat vilket bidrog till att grindarna blev 
obligatoriska på samtliga fiskeredskap som används både i salt- och 
sötvatten.32  

1.3. Utterns utveckling i Sverige 

Vid en övergripande jämförelse av resultat från områden i Sverige som har 
återinventerats, så visar förändringen av utterförekomst att det har skett en 
markant ökning av utter i norra Sverige medan en svagare ökning noteras i 
södra Sverige (tabell 1). Tyvärr är materialet svårt att analyser då flertalet 
län inte använt gängse metodik eller bytt metodik under 2000-talet. Endast 
ett fåtal län har återinventerat samma lokaler med samma metodik sedan 
starten.  

Kronoberg och Västernorrland är exempel på län där samma metodik och 
insats använts under hela perioden. I Kronoberg kan man se en ökning av 
andelen lokaler med utterförekomst från 9 procent (2000), 26 procent 
(2007) och 48 procent för 2013-2014.33  

Län Inventeringsår Antal lokaler Andel utter 

Norrbotten 2011-2013 828 35 % 
Västerbotten 2015 440 59 % 
Jämtland 2013 183 85 % 
Västernorrland 2014-2015 853 74 % 
Gävleborg 2014 226 59 % 
Uppsala 2012 110 72 % 
Värmland 2011-2014 950 29 % 
Östergötland 2014 121 40 % 
Jönköping 2013-2014 430 23 % 
Kalmar 2014 140 54 % 
Kronoberg 2013-2014 210 48 % 
Halland 2014 120 39 % 
Blekinge 2008 115 19 % 

Tabell 1. Barmarksinventeringar i Sverige från 2008 (Bisther 2016) 

Skillnaden i populationsutveckling mellan norra och södra Sverige kan vara 
relaterad till de geografiska variationerna i PCB-kontaminering med 
atmosfäriskt ursprung. I en studie av PCB-halten i sjösediment syntes en 
tydlig gradient med minskande halter av PCB norrut. I studien uppmättes 
tio gånger högre halter av PCB i sydvästra Sverige jämfört med norra 

                                                           
32 Madsen 1991, Madsen & Søgaard 2001 
33 Bisther 2016 
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Sverige (figur 2).34  Även i en studie på fisk och uttrar syns tydliga 
skillnader i PCB-halter mellan norra och södra Sverige.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koncentrationer av PCB i sjöars ytsediment. Från Söderström m fl. 2002. 

 
Uttern tillhör ”statens vilt” vilket innebär att alla döda uttrar enligt lag 
tillfaller staten. Följden av en ökande utterpopulation är att även antalet 
inlämnade djur ökar. I fallviltsmaterialet syns en tydlig ökning i Sverige 
från 1990-talet (figur 3). 

                                                           
34 Söderström m fl. 2002 
35 Olsson m fl. 1996 
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Figur 3. Antal döda uttrar som inkom till Naturhistoriska riksmuseet som statens vilt under 
fyra decennier (data från Naturhistoriska riksmuseet). 

 
Även fallviltdata för Västernorrlands län visar på en tydlig ökning av antalet 
inkomna uttrar från mitten av 1990-talet (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Antal döda uttrar som inkom till Naturhistoriska riksmuseet som statens vilt från 
Västernorrland (data från Naturhistoriska riksmuseet). 
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1.4. Uttern i Europa 

Uttern var ett vanligt inslag i den europeiska faunan i början av 1900-talet, 
men precis som i Sverige så började populationen minska drastiskt under 
1950-talet. Arten försvann helt från de centrala delarna av Europa och blev 
mindre allmän i stora delar av övriga Europa.  

Täta och livskraftiga populationer av utter finns vid den nordnorska kusten, 
Skottland, Irland, Portugal, delar av Frankrike och i Östeuropa. Ökande 
populationer av utter finns även i Spanien, Tyskland, Österrike och 
Tjeckien.36 Dessutom så har flera lyckade återintroduceringar av utter 
gjorts i bland annat England, Holland, Spanien och Tjeckien.  

I England, Irland och Skottland har populationsutvecklingen följts med 
barmarksinventeringar sedan 1970-1980 talet (figur 5). Den engelska utter-
populationen började minska drastiskt under 1950-talet framförallt i syd-
östra England. Minskningen av antalet uttrar kunde direkt korreleras till 
användningen av framförallt två mycket giftiga insektsmedel, dieldrin och 
aldrin. Även om populationen återhämtade sig i de västra och norra delarna 
av England efter det att användningen av insekticiderna förbjöds så fort-
satte populationen i sydöstra England att minska. Detta föranledde en mer 
omfattande återinplantering av utter mellan åren 1983 och 1999. Samman-
lagt sattes 117 uttrar ut varav 52 återetablerades i den sydöstra delen av 
England.37 Den skotska utterstammen drabbades inte i lika stor omfattning, 
utan var ett av de få områden i Europa som under 1970-talet hade en 
relativt tät och livskraftigt bestånd av utter. I England ser man en positiv 
utveckling ända in på 2000-talet medan man både i Skottland och Irland 
börjar se vikande populationer. Vad detta beror på vet man inte, men det 
visar på vikten av fortsatt övervakning trots en tidigare stark populations-
utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utterpopulationens utveckling i England, Irland och Skottland. Resultat från 
barmarksinventeringar 1977-2012 (data från Crawford 2010, Findlay m.fl. 2015, Reid m.fl. 
2013). 

                                                           
36 Macdonalds & Mason 1992 
37 Jefferies m fl 2003 
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2. Metodik 

2.1. Barmarksinventering 

Barmarksinventeringarna 1989-1990, 2002-2003 och 2014-2015 genom-
fördes enligt Naturvårdsverkets gällande undersökningstyp, utter och mink 
- beståndsövervakning. Metodiken finns utförligt beskriven i tillhörande 
metodmanual och är samma metod som använts i flertalet inventeringar i 
Sverige sedan 1980-talet.38 Hösten är den optimala tiden för en barmarks-
inventering, eftersom studier har visat på en ökad markeringsfrekvens hos 
utter under augusti och september månad.39 Nackdelen med en barmarks-
inventering är att inget antal, utan endast förekomst av utter går att fast-
ställa med metoden. Metoden är väl beprövad och används frekvent både i 
Sverige och internationellt, vilket möjliggör jämförelser mellan områden 
och över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild 4. Utterspillning funnen under inventeringen 2015. Foto: Peter Nilsson. 

 
Inventeringen förbereds genom att strategiska lokaler markeras på ett 
kartblad. Samtliga lokaler besöks sedan och spårtecken i form av spillning 
och spårstämplar från utter noteras inom en sträcka på 200 meter. Med 
”tveksam utter” avses de spår som inventeraren inte kunde bedöma som 

                                                           
38 Bisther och Norrgrann 2002 
39 Erlinge 1968 
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säker utter, men som inte heller kunde bedömas som säker mink. Eftersom 
minken har ett liknande markeringsbeteende som uttern, har även före-
komst av mink noterats på samtliga lokaler. Observationer av andra röd-
listade arter (exempelvis flodkräfta och flodpärlmussla) noterades tillsam-
mans med förekomst av andra intressanta arter så som strömstare, forsärla, 
snok, bäver och bisam.  

Information om lokalerna antecknas på inventeringsprotokoll med note-
ringar om miljö (omgivningar, typ av vattendrag etc), eventuella störningar 
i form av mänsklig aktivitet och vattenstånd. 

Barmarksinventeringen 1989-1990 genomfördes under augusti till sep-
tember och utfördes av Erik Isakson, Elisabet Rosendal, Peter Mortensen, 
Oskar Norrgrann och Pelle Molin (1990).  

Barmarksinventeringen 2002-2003 genomfördes under fyra veckor i 
augusti månad och utfördes av Mia Bisther, Anders Himmerland, Roine 
Karlsson, David Liderfeldt, Pelle Molin (2002), Oskar Norrgrann och 
Anders Rosendal.  

Barmarksinventeringen 2014-2015 genomfördes under augusti och sep-
tember och utfördes av Oskar Norrgrann, Frans Olofsson, Peter Nilsson och 
David Bystedt. 

3. Resultat  

3.1. Barmarksinventering 1989-90 

Sammanlagt inventerades 756 lokaler (tabell 2, bilaga 1) under augusti och 
september 1989 och 1990. Flertalet besökta lokaler ligger vid vattendrag, en 
mindre del vid sjöar och längs kusten. Lokalerna fördelar sig jämt över 
länet med i snitt 22 lokaler per topografisk karta (25x25km). Södra delen av 
länet inventerades 1989 och norra 1990. Under inventeringen påträffades 
säkra spår efter utter vid 106 av de besökta lokalerna och vid 52 lokaler 
bedömdes det som tveksamma spår efter utter (tabell 2, figur 6, bilaga 1).  

Lokaler med tveksam utter kan indikera mer tillfällig förekomst av utter 
eller att utterns aktivitetsområden kan variera (kanske under året). 
Samtliga lokaler med säker utterförekomst låg i inlandet. De mest kustnära 
lokalerna låg mellan 20 till 40 km från kusten (figur 6, bilaga 1). Spår av 
mink hittades sammanlagt vid 547 lokaler vilket motsvarar 72 procent av 
samtliga inventeringslokaler. 
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Förekomst av utter Inventeringslokaler (antal) Andel (%) 

Säkra  106 14 

Tveksamma  52 7 

Inga  598 79 

Summa 756  

Tabell 2. Resultat från barmarksinventering 1989-90 i Västernorrland. 

 

 

Figur 6. Områden med säkra uttertecken 1989-90. Varje fylld cirkel motsvarar en lokal 
med säkra uttertecken (n=106), cirkelns diameter är 20 km. 

3.2. Barmarksinventering 2002-2003  

Vid barmarksinventeringen 2002-2003 ökades antalet lokaler och 
sammanlagt inventerades 859 lokaler, vilket är 103 fler lokaler än vid 
inventeringen 1989-1990. Av 859 lokaler återfanns säkra utterspårtecken 
på 236 lokaler, det vill säga 27 procent (tabell 3, bilaga 2). Spår av mink 
hittades sammanlagt vid 514 lokaler vilket motsvarar 59 procent av 
samtliga inventeringslokaler. 
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Förekomst av utter Inventeringslokaler (antal) Andel (%) 

Säkra  236 27 

Tveksamma  35 4 

Inga  588 69 

Summa 859  

Tabell 3. Resultat från barmarksinventering 2002-2003 i Västernorrland. 

 
Majoriteten av de spårtecken som hittades efter både utter och mink var 
spillningsmarkeringar. Av 236 lokaler med säkra utterspår hittades 
spillning på 234 lokaler. Vid 16 lokaler hittades andra spårtecken i form av 
spårstämplar. På två lokaler hittades endast spårstämplar och ingen 
spillning. För mink hittades spillningar vid 485 av 514 lokaler, och andra 
spårtecken vid 61 lokaler.  

Sammanlagt påträffades 24 minkfällor, både levandefällor och slagfällor. 
Tolv av fällorna var av godkända modell, enligt Naturvårdsverkets före-
skrifter om jakt med fångstredskap (NFS 2002:18). Dock var endast en fälla 
märkt med namn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Olaglig minkfälla funnen längs Moälven under vinterinventering. Foto: Oskar 
Norrgrann. 

Vid säkrade spårtecken i form av spillningsmarkeringar noterades även 
spillningens innehåll från både utter och mink (tabell 4). Noterbart är 
skillnaderna i födoval mellan utter och mink. Uttern visar en hög preferens 
för fisk (83,7 procent) medan minken till stor del livnär sig på gnagare (58,7 
procent) och mindre på fisk (25,3 procent). 
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 Utterspillningar Minkspillningar 

Innehåll Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Fisk 479 83,7 430 25,3 

Fågel 2 0,3 24 1,4 

Kräfta 6 1,0 128 7,5 

Groda 18 3,1 59 3,5 

Slem/klet 65 11,4 40 2,4 

Gnagare 2 0,3 997 58,7 

Insekter 0  20 1,2 

Summa 572  1698  

Tabell 4. Spillningens innehåll vid barmarksinventeringen 2002-03 i Västernorrland. 

3.3. Barmarksinventering 2014-2015  

Vid barmarksinventeringen 2014-2015 återinventerades sammanlagt 853 
lokaler. Totalt återfanns säkra utterspårtecken på 629 lokaler, det vill säga 
74 procent (tabell 5, bilaga 3). Spår av mink hittades sammanlagt vid 387 
lokaler. 

Förekomst av utter Inventeringslokaler (antal) Andel (%) 

Säkra  629 74 

Tveksamma  12 1 

Inga  212 25 

Summa 853  

Tabell 5. Resultat från barmarksinventering 2014-2015 i Västernorrland. 

 

Majoriteten av de spårtecken som hittades efter både utter och mink var 
spillningsmarkeringar. Av 629 lokaler med säkra utterspår hittades 
spillning på 613 lokaler. Vid 36 lokaler hittades andra spårtecken i form av 
spårstämplar. På 16 lokaler hittades endast spårstämplar och ingen 
spillning. För mink hittades spillningar vid 362 av 387 lokaler, och andra 
spårtecken vid 38 lokaler.  

Sammanlagt påträffades 16 minkfällor, både levandefällor och slagfällor. 
Samtliga fällor som hittades registrerades och fällans ingångshål mättes. 
Elva av fällorna var av godkänd typ enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för 
jakt med fångstredskap (NFS 2002:18). Endast två fällor var märkt med 
jägarens namn. Fällor som inte var godkända beslagtogs och lämnades in 
till polisen. 

Under inventeringen noterades även förekomst av andra rödlistade eller 
intressanta arter knutna till fuktiga miljöer. Till exempel noterades forsärla 
vid 6 lokaler, strömstarebon på 15 lokaler, flodpärlmussla på 5 lokaler och 
kräfta på 76 lokaler (figur 7). 



Sida 22 av 31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  Lokaler med fynd av kräftor från alla tre inventeringsomgångar. 

3.4. Jämförelse barmarksinventering 1989/1990, 2002/2003 och 
2014/2015 

En jämförelse mellan resultaten från de tre barmarksinventeringarna har 
gjorts baserat på antal lokaler med och utan säkra utterspårtecken (tabell 6 
och 7). Totalt är 754 lokaler gemensamma för de tre inventeringstillfällena. 
Vid inventeringen 1989-1990 hittades säkra utterspårtecken vid 106 (14 
procent) av lokalerna och 2002-2003 vid 194 (26 procent) och 2014-2015 
vid 568 (75 procent) av lokalerna. Förändringen var signifikant mellan 
inventeringarna (Chi-två test, p<0,01). 

 1989-1990 antal 
och andel lokaler  

2002-2003 antal 
och andel lokaler 

2014-2015 antal 
och andel lokaler  

Säkra utterspår 106 (14 %) 194 (26 %) 568 (75 %) 

Inga/tveksamma 
utterspår 

648  560 186 

Summa 754 754 754 

Tabell 6. Resultat från barmarksinventering 1989-1990, 2002-2003 och 2014-2015 i 
Västernorrland där lokalerna är gemensamma vid alla tre inventeringar. 
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 1989-1990 antal 
och andel lokaler  

2002-2003 antal 
och andel lokaler 

2014-2015 antal 
och andel lokaler  

Säkra utterspår 106 (14 %) 236 (27 %) 629 (74 %) 

Inga/tveksamma 
utterspår 

650   623   224   

Summa 756 859 853 

Tabell 7. Resultat från barmarksinventering 1989-1990, 2002-2003 och 2014-2015 i 
Västernorrland där alla inventerade lokalerna finns med. 

 
Inventeringsresultaten från de tre barmarksinventeringarna visar på en 
tydlig återhämtning av utterpopulationen och utter finns numera i hela 
länet (figur 8, bilaga 1-3). Återkolonisationen skedde sist i kustområdena 
samt efter Indalsälven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Områden med säkra uttertecken vid barmarksinventeringar 1989-1990, 2002-2003 
och 2014-2015. Varje fylld cirkel motsvarar en lokal med säkra uttertecken, cirkelns 
diameter är 20 km. 

4. Diskussion 
Resultaten från de genomförda barmarksinventeringarna 1989-1990 och 
2002-2003 stämmer väl in med resultat från övriga inventeringar i norra 
Sverige under samma tidsperiod. I Västernorrland visade 14 procent av de 
inventerade lokalerna säkra utterspårtecken 1989-1990 vilket kan jämföras 
med 12 procent i Västerbotten/Norrbotten 1986-1987 och 15 procent i 
Gävleborgs län 1987-1988.40 Under inventeringen 2002-2003 i Väster-
norrland hittades säkra utterspårtecken vid 27 procent av inventerade 
lokaler vilket kan jämföras med 34 procent i Gävleborgs län 1997, 20 
procent i Dalarnas län 2005 och 40 procent i delar av Norrbottens län 
2002.41 

Resultaten från de senaste omgångarna visar på en mycket stor ökning av 
utter och 2014-2015 hade det ökat till 74 procent. Övriga norrlandslän som 

                                                           
40 Olsson m fl. 1988, Granström 1998 
41 Granström 1988, Länsstyrelsen 2008, Bisther 2005 
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gjort återinventeringar kan inte visa samma kraftiga ökning. Flera län har 
valt att modifierad metodik något, detta gör det svårare att jämföra 
inventeringsresultat mellan områden och över tid. Vi har valt samma 
inventeringslokaler samt metodik vid alla tre inventeringsomgångar vilket 
gjort det lättare att följa utvecklingen av utter i länet. Förutom en mycket 
stor ökning av utterförekomsten i Västernorrlands län så har det även skett 
en intressant återetablering av arten i länets alla delar inklusive hela 
kusten. Denna typ av geografiskt spridningsmönster har konstaterats i flera 
andra län som till exempel Småland, Östergötland, Norrbotten, Gävleborg 
och Uppland.42  

Vid länets utterinventeringar 2002-2005 beskrevs alla funna minkfällor.43 
Resultaten visade på att endast 42 procent av fällorna var av godkänd 
modell. Även den senaste barmarksinventeringen visar att en stor andel (50 
procent) inte är av godkänd modell. Detta visar att det finns ett informa-
tionsbehov till jägarkåren om vad som gäller vid fällfångst.  

Antalet trafikdödade uttrar har ökat i länet och övriga delar av Sverige, som 
ett direkt resultat av den positiva trend som varit. I samarbete med Trafik-
verket har länsstyrelsen inventerat behovet av faunapassager för utter vid 
länets mest trafikerade vägar.44 Prioritering av utterpassager bör göras i 
områden med hög trafikintensitet och hastighet. Alla framtida vägar och 
järnvägar bör dessutom byggas med tanke på viltpassager vid alla vatten-
övergångar.  

Förekomsten av mink har däremot minskat vid en jämförelse mellan de tre 
inventeringarna. Från en registrerad minkförekomst på drygt 72 procent 
har förekomsten minskat till cirka 45 procent. En orsak till att minken 
minskat beror på att inventerarna avbrutit inventeringen på en lokal vid 
fynd av utterspillning. Lokalen har således kortats ner när man hittat 
uttertecken, har man inte hittat uttertecken på lokalen har hela lokalen 
inventerats. Detta gör att det är svårt att avgöra hur stor minskingen av 
mink egentligen är.  

Uttern som toppredator är en bra art att följa i regional och nationell 
miljöövervakning. Minsking av arten kan vara ett resultat av miljögifter 
som inte fångats upp av annan övervakning. Styrkan med inventeringarna i 
Västernorrland är att ett så stort antal lokaler inventerats att länet skulle 
kunna del studeras. Länet skulle exempelvis kunna delas in i ett kustnära 
område och ett nordligt och ett sydligt inlandsområde. Även om uttern bara 
skulle minska i det kustnära området skulle en mindre minskning där 
kunna visas statistiskt. 

Att arten nu har återetablerat sig i stora delar av Västernorrlands län är ett 
tecken på ett lyckat nationellt och internationellt miljöarbete de senaste 
decennierna.  

                                                           
42 Bisther 2000a, 2000b, 2005, 2008, Hammar 2006 
43 Norrgrann 2006 
44 Norrgrann 2004 



Sida 25 av 31 
 

 
 

5. Litteratur 
Ahlén A. & Tjernberg M. 1992. Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur 
1992. Uppsala: Databanken för hotade arter. 

Aronson Å. & Nilsson J-E. 1998. Utter dödad av lodjur. Artikel i tidskriften 
Våra Rovdjur. Nr 1 Årg. 15, 1998 s 30. 

Aronson Å. 1996. Inventering av utter (Lutra luta) i Norrbottens län 
vintrarna 1992/93-1994/95. Naturskyddsföreningen 

Bignert A. (red.) 2002. Comments concerning the national Swedish 
monitoring programme in fresh water biota 2001. Stensil. Gruppen för 
miljögiftsforskning. Naturhistoriska riksmuseet. 

Bisther M. 2000a. Utter i sydvästra Sverige – Inventering 2000. 
Föreningen Rädda Uttern i Småland. 

Bisther M. 2000b. Utterinventering i Östergötlands län 1999. Länsstyrelsen 
i Östergötlands län. Natur Nr 1:2000.  

Bisther M. 2005. Utter i Pite älvdal-inventering 2002-2004. 
Världsnaturfonden WWF. 

Bisther M. 2008. Utterinventering i Gävleborgs län 2007. Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län Manus. 

Bisther M. 2016. Utvärdering av det gemensamma delprogrammet 
Miljöövervakning av utter (Lutra lutra) 2009-2014. Stensil (Arbetsmaterial) 

Bisther M. & Norrgrann O. 2002. Metodmanual för barmarksinventering av 
utter (Lutra lutra). Länsstyrelsen i Västernorrland. Publikation 2002:2. 

Bisther M. & Norrgrann O. 2008. Uttern i Västernorrland – resultat från 
inventeringar 1989-2005. Länsstyrelsen i Västernorrland. Publikation 
2008:7 

Bisther M. & Roos A. 2006. Uttern i Sverige 2006. Världsnaturfonden 
WWF, Solna. 

Bjärvall A. & Lindström D. 1991. Vinterns däggdjur och fåglar I fjällvärlden. 
–En tioårig skoterinventering i Norrbotten ovan odlingsgränsen. 
Naturvårdsverket. Rapport 3919, 56-58. 

Chanin P. 1985. The Natural History of Otters. Croom Helm, London. 

Crawford A. (red.) 2010. Fifth otter survey of England 2009-2010. 
Environment Agency. Bristol 

Elmeos M., Eskeholm T., Haugaard L., Madsen A.B. 2012. Prevalence of 
embedded shotgun pellets in protected and in legally hunted mediumsized 
carnivores in Denmark. European Journal of Wildlife Reserch 58:715-719. 



Sida 26 av 31 
 

 
 

Erlinge S. 1967. Food habits of the fishotter Lutra lutra L. Viltrevy 4 (1), 
371-443. 

Erlinge S. 1968. Territoriality of the otter Lutra lutra L. Oikos 19, 81-98. 

Erlinge S. 1971. Utter- en artmonografi. Bonniers boktryckeri. Stockholm 

Erlinge S. 1972. The situation of the otter population in Sweden. Viltrevy 
8(5):377-397. 

Findlay M., Alexander L. & Macleod C. 2015. Site condition monitoring for 
otters (Lutra lutra) in 2011-12. Scottish Natural Heritage Commissioned 
Report No. 521. 

Granström P. 1998. Uttern i Gävleborg tio år senare. Länsstyrelsen 
Gävleborg, Rapport 1998:11 

Gärdenfors U. (red.) 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, 
SLU, Uppsala. 

Hammar G. 2006. Utveckling av Upplands utterpopulation 1995-2004. 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Isakson E. & Norrgrann O. 1990. Vinterinventering av utter i södra delen av 
Västernorrlands län i januari 1990. Stencil. 

Jefferies D.J., Wayre P., Wayre J. & Shuter R. 2003. Re-introductions as a 
tool in otter conservation. In: European otter conference – 30 june – 5 july 
2003, Isle of Skye, Scotland, International Otter Survival Fund (IOSF). 

Kruuk H. & Conroy J. W. H. 1991. Mortality of otters (Lutra lutra) in 
Shetland. J. Appl. Ecol. 28, 83-94. 

Länsstyrelsen. 1997. Miljöstrategi för Västernorrlands län – Miljöanalys. 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Publikation 1997:3. 

Länsstyrelsen 2008. Resultat från utterinventering i Dalarnas län. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län manus. 

Macdonald S.M. & Mason C.E. 1992. Status and conservation needs of the 
otter (Lutra lutra) in Western Palaearctic. Convention on the Conservation 
of European wildlife and natural habitats. Standing Committee, Strasbourg, 
2 July 1992. 

Madsen A. B. 1991. Otter (Lutra lutra) mortalities in fishtraps and 
experiences with using stopgrinds in Denmark. In: Reuther C., Röchert R. 
(Eds) Proceedings V. International Otter Colloquium. Habitat 6, 237-240. 

Madsen A. B. 1996. Otter Lutra lutra mortality in relation to traffic, and 
experiences with newly established fauna passages at existing road bridges. 
Lutra vol 39. 76-90. 



Sida 27 av 31 
 

 
 

Madsen A. B. & Søgaard B. 2001. Development and implementation of the 
National Otter Action Plan for Denmark. In: Reuther C., Santiapillai C. 
(eds.): How to Implement the Otter Action Plan? Habitat no 13, 
Hankensbuttel 2001. 

Mason C.E. & Macdonald S.M. 1986. Otters, ecology and conservation. 
Cambridge University Press, England. 

NFS 2002. Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och 
statens vilt. NFS 2002:18. 

Norrgrann O. 2004. Vandringshinder och farliga faunapassager vid 
vattendrag med höga naturvärden och hårt trafikerade vägar. Stencil. 
Länsstyrelsen i Västernorrland. 

Norrgrann O. 2006. Uttern i Sverige – program och sammanfattning av 
föredrag vid konferensen 22-23 mars 2006. WWF Världsnaturfonden. 

Olsson M. & Sandegren F. 1989a. Utterinventering i Småland och 
Södermanland 1983. Viltnytt nr 27, 25-29. 

Olsson M. & Sandegren F. 1989b. Är miljögiftet PCB främsta orsaken till 
utterns nedgång i Europa? Viltnytt nr 27:63-71. 

Olsson M. & Sandegren F. 1991. Faktablad: Lutra lutra-utter. Rev Olsson M. 
1995, Bisther M. 2002, 2006. ArtDatabanken, SLU. 

Olsson M. & Sandegren F. 1993. Lär känna uttern, en artmonografi från 
Svenska Jägareförbundet. Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg. 

Olsson M., Reutergårdh L. & Sandegren F. 1981. Varför minskar uttern? 
Sveriges Natur 6, 234-240. 

Olsson M., Sandegren F. & Rosendal E. 1984. Utterinventering i Ljusnans 
och Dalälvens avrinningsområden. Viltnytt nr 27, 51-56. 

Olsson M., Sandegren F. & Sjöåsen T. 1988. Utterinventering norrland 
1986-87. Naturhistoriska riksmuseet & Svenska jägareförbundet. 

Olsson M., Roos A. & Greyerz E. 1996. Utvecklingen av PCB belastning i 
svenska uttrar och fisk under perioden 1965-1995. Stencil. Gruppen för 
miljögiftsforskning. Naturhistoriska riksmuseet. 

Reid N., Hayden B., Lundy M.G., Pietravalle S., McDonald R..A. & 
Montgomery W.I. 2013. National Otter Survey of Ireland 2010/12. Irish 
Wildlife Manuals No. 76. National Parks and Wildlife Service, Department 
of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Dublin, Ireland. 

Roos A., Greyerz E., Olsson M. & Sandegren F. 2001. The otter (Lutra lutra) 
in Sweden-population trends in relation to DDT and total PCB 
concentrations during 1968-99. Environmental Pollution 111(2001) 457-
469.  



Sida 28 av 31 
 

 
 

Sandegren  F, Olsson M. & Reutergårdh L. 1980. Der Rückgang der 
Fiscotterpopulation in Schweden. Sid 107-113. In; Reuter, C. Och Festetics, 
A. (eds.) 1980. Der Fischotter in Europa-Verbreitung, Bedrohung, 
Erhaltung. Oderhaus & Göttingen. 

Sjöåsen T. 1997. Movements and establishment of reintroduced European 
Otters (Lutra lutra). J. Appl. Ecol. 34:1070-1080. 

Söderberg H. & Norrgrann O. 2001. Sjö- och vattendragsinventering i 
Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Publikation 
2001:1. 

Söderström M., Asplund L., Kylin H. & Sundin P. 2002. Organochlorine 
Contaminants in Sediment from 100 Swedish Lakes – Relation to Lake 
Type and Location – I: Söderström M. 2002. Local and Global 
Contaminants in Swedish Waters: Studies on PCBs, DDTs, 4,5,6-
Trichloroguaiacol and their Transformation Products in Fish and 
Sediments. – Doktorsavhandling, Inst. För miljökemi, Stockholms 
universitet. 

Taastrom H.M. & Jacobsen L. 1999. The diet of otters (Lutra lutra) in 
Danish freshwater habitats: comparisons of prey populations. Journal of 
Zoology 248:1-13. 

Ågren E.O., Bröjer C. & Roos A. 2015. Evidence of shotgun wounded otters 
(Lutra lutra) in Sweden.  

In: European otter workshop, Stockholm, Sweden june 8-10, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 29 av 31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 



Sida 30 av 31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 



Sida 31 av 31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 



Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


	uttern i västernorrland inlaga.pdf
	1. Inledning
	1.1. Allmänt om utter
	1.2. Hot och orsaker till artens tillbakagång
	1.2.1. Miljögifter
	1.2.2. Trafik
	1.2.3. Jakt och fällor
	1.2.4. Fiskeredskap

	1.3. Utterns utveckling i Sverige
	1.4. Uttern i Europa

	2. Metodik
	2.1. Barmarksinventering

	3. Resultat
	3.1. Barmarksinventering 1989-90
	3.2. Barmarksinventering 2002-2003
	3.3. Barmarksinventering 2014-2015
	3.4. Jämförelse barmarksinventering 1989/1990, 2002/2003 och 2014/2015

	4. Diskussion
	5. Litteratur




