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Uttern är hotad men på väg tillbaka

Förr fanns det utter i hela landet, utom på 
Gotland.

Under 1950-talet började antalet att 
minska och en bit in på 1980-talet hade ut-
trarna försvunnit från stora delar av södra 
och mellersta Sverige samt från kusttrak-
terna i norra Sverige. I Sverige fanns det då 
uppskattningsvis mellan femhundra och 
tusen djur, varav endast ett femtiotal i södra 
delarna. Miljögifter var en av huvudorsa-
kerna till att uttrarna minskade i antal, men 
även jakt, fiske och trafik bidrog.

Uttern fridlystes 1968. I dag finns det mel-
lan 2 000 och 3 000 uttrar i Sverige, de flesta 
i norra Sverige.

Även om uttern sakta återhämtar sig finns 
det fortfarande många hot, som snabbt kan 
ändra förutsättningarna för arten. Därför 
står uttern kvar på den svenska rödlistan 
över hotade arter (kategori sårbar).
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Det nationella målet är att få tillbaka livs-
kraftiga populationer i utterns hela tidigare 
utbredningsområde. Det ska inte förekomma 
några spridningsbarriärer som människan 
har byggt. Målet är att det svenska beståndet 
av utter ska vara minst 5 000 individer.

För att bidra till ovanstående mål har 
Trafikverket åtagit sig att alltid bygga säkra 
passager när vägar anläggs och repareras. 
Trummor och broar ska anläggas så att de 
inte utgör ett vandringshinder för utter.

Utterhanen kan bli uppemot 120 cm 
lång, inklusive svansen, och väga 10 kg. 
Honan är mindre och väger 4-7 kg 
som vuxen. Uttern har lång kropp 

med korta ben och rör sig på land med en skumpande 
gång. Den har simhud mellan tårna, små runda öron 
och markerade morrhår runt nosen. Pälsen är 
brunaktig med ett ljusare parti på hakan och bröstet. 
 
Utterhonan föder mellan en och fyra ungar i ett gryt. 
Hon kan föda året om, men möjligen är det lite 
vanligare med födsel om sensommaren. Honan och 
ungarna följs åt i drygt ett år. En utter blir könsmogen 
vid två års ålder.
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Utterns utbredning
i Sverige 2009

Ej inventerat område
Inventerade områden 
(men utter ej funnen) 
Utterförekomst 
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Uttern och trafiken

Uttern rör sig längs vattendragen och tar sig 
ibland över vägar och järnvägar, till exempel 
när broar saknar naturliga stränder. Antalet 
vägtrafikdödade uttrar som skickats till Na-
turhistoriska riksmuseet* har ökat markant 
under de senaste åren. Det beror delvis på 
att utterstammen har ökat, men också att 
trafiken har ökat. Det saknas statistik över 
järnvägsdödade uttrar men troligen finns 
ett mörkertal. Trafiken är sannolikt inte det 
allvarligaste hotet för utterpopulationen 
som helhet, men regionalt kan trafiken vara 
starkt begränsande för uttern.

En bedömning av behovet av byggande 
av passager bör göras utifrån om det finns 
eller förväntas finnas utter i vattendraget 
samt utifrån trafikens intensitet och hastig-
het. Finns behovet ska man alltid skapa bra 
utterpassager när man bygger nya broar eller 
underhåller eller renoverar gamla broar. Bra 
passager för utter minskar också riskerna 
för att andra djur ska trafikdödas, eftersom 
till exempel grävlingar, rävar och tamkatter 
använder sig av passagerna. 

*Uttern är statligt vilt, och det innebär att en hittad död utter 
ska lämnas in till Naturhistoriska riksmuseet.
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Strandpassage skapad av natursten.
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Utterspår.



9

Det gäller att utnyttja 
utterns beteende

En utter markerar sitt hemområde med 
spillning. Det är viktigt att den har möjlighet 
att placera sina markeringar strategiskt ut-
med stränderna. Detta är där spillningen är 
synlig och blir skyddad från väder och vind 
och ligger kvar länge, till exempel under ett 
träd eller under en bro på en upphöjd sten 
eller rot.

Uttrar rör sig över relativt stora områden. 
Vuxna uttrar tar sig lätt över en mil per natt. 
Honors så kallade hemområden kan omfatta 
en sträcka på 30 kilometer längs en strand 
och hanars upp till 45 kilometer.

En utter känner sitt område mycket väl 
och vet precis var det finns bra födokällor 
och var det finns öppet vatten på vintern. 
Därför är det viktigt att tänka på hur land-
skapet ser ut i närheten av den tänkta djur-
passagen. Om vattendraget kröker av före 
eller efter bron kan uttern välja att gena över 
land istället för att följa hela vattendraget.
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Finns det inga bra markeringsplatser under 
eller intill bron finns inget som lockar uttern 
att passera under vägen. Genom att anlägga 
bra markeringsplatser går det att locka ut-
tern att röra sig utmed vattendraget.

Uttern känner sitt 
hemområde väl och kan 

gena för att snabbare 
komma till sitt mål.
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Olika typer av djurpassager

Det finns olika varianter på djurpassager 
som har visat sig fungera mycket bra för 
utter.

Det bästa är om det under en bro finns 
en naturlig strand längs en eller båda sidor 
av vattendraget. Om detta inte är möjligt 
bör man anlägga någon typ av djurpassage, 
till exempel en konstgjord strandpassage, 
flytbrygga eller hylla. Förstärkning av marke-
ringsplatser kan i många fall räcka långt där 
ingen hylla eller strandpassage kan anläggas 
och i sista hand kan en parallell torrtrumma 
användas. Halvtrummor kan ofta hanteras 
på samma sätt som broar.

I trummor och rörbroar är det svårt att 
hitta enkla och funktionella passager, därför 
är det bättre att bygga en vanlig bro i stället. 
En möjlighet är att lägga in markeringsste-
nar, bygga en hylla eller komplettera med en 
torrtrumma. Man kan också välja en större 
trumma än vad som är nödvändigt för att ge 
plats åt en strandpassage inne i trumman på 
ena sidan av vattendraget. 

Vilken passagetyp som passar bäst varie-
rar beroende på regionala och hydrologiska 
förhållanden. 
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Strandpassager i broar och trummor är det 
som i första hand ska eftersträvas för att få 
en effektiv djurpassage. Detta är också bäst 
ur driftsynpunkt då denna lösning kräver 
minst underhåll.

Valet av material för de olika passagerna 
kan spela stor roll för passagens hållbarhet 
vid olika vattenflöden och temperaturer. 

Om strandpassager
En strandpassage kan vara allt från en konst-
gjord strand i naturmaterial till en gjuten  
betongkant. Helst bör man använda material 
som gör den konstgjorda stranden så lik den 
naturliga som möjligt samtidigt som den 
måste vara beständig så den inte spolas bort 
i höga flöden.

Födan består i huvudsak av 
karpfiskar, abborre och gädda men 
även grodor, kräftor, fåglar och 
mindre däggdjur kan ingå i dieten. 
En vuxen utter äter i genomsnitt ett 
kilo fisk per dag.
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Bredden på strandpassager bör åtminstone 
vara 50–60 centimeter. Stranden ska vara 
så hög att den går att använda vid de flesta 
vattenföringar. 

Om hyllor
Hyllor kan anläggas både under broar och 
i trummor. Hyllan ska vara en så naturlig 
förlängning av stranden som möjligt och 
vara placerad så att den går att använda vid 
de flesta vattenflöden. Val av material för 
konstruktionen har visat sig vara av mindre 
betydelse. 

Om flytbryggor 
En flytbrygga är en brygga som fästs i bron 
och följer vattnets fluktuationer. Detta är ett 
väldigt bra alternativ där vattenhastigheten 
inte är för hög. En flytbrygga behöver inte ha 
koppling till stranden då uttern lätt tar sig 
upp på den direkt från vattnet.

Om torrtrummor
En torrtrumma läggs i anslutning till en 
befintlig bro eller trumma. Torrtrumman ska 
ligga nära vattnet, men ovanför högsta 
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När man anlägger torrtrummor  
är det viktigt att skapa ledstrukturer  
och markeringsplatser.

Det är viktigt att hyllan är en så  
naturlig förlängning  

av stranden som möjligt. 
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Man ska alltid komplettera passager 
med bra markeringsplatser så att det 
lockar uttern att utnyttja passagen.
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vattenlinjen, för att djuren enkelt ska hitta 
och nyttja den. En 600 millimeters trumma 
är att föredra då den kan fungera som pas-
sage även för andra smådjur än utter och 
snöar heller inte över så fort som en mindre 
dimension gör.

Om inte naturliga djurstigar finns vid 
platsen där torrtrumman ska läggas är det 
särskilt viktigt att skapa ledstrukturer.

Om markeringsplatser
För att locka uttrar att använda en djurpassa-
ge eller en befintlig bro som saknar bra pas-
sagemöjlighet kan markeringsplatser skapas 
under bron eller trumman nära in- och 
utloppen. Det är viktigt att markeringsste-
narna förankras väl så att de inte spolas bort 
vid höga flöden. Man kan också förstärka 
befintliga passagemöjligheter med bra mar-
keringsplatser för att göra det mer attraktivt 
för uttern att utnyttja passagen. I trummor 
och i broar där det är svårt att skapa en an-
nan passage kan man lägga in markeringsste-
nar för att locka uttrarna att gå där.
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Om stängsel och ledstrukturer
Ett finmaskigt stängsel kan användas för att 
leda uttrar, och annat småvilt, mot anlagda 
djurpassager. Det kan också förhindra att 
djuren tar sig över vägen eller järnvägen. 
Med hjälp av ett stängsel kan man tvinga ut-
trar att passera igenom oattraktiva trummor 
eller broar istället för att passera över vägen.

Då anläggning och underhåll av stängsel är 
väldigt kostsamt ska de bara användas i sär-
skilda fall. Ledstrukturer som leder djuren 
mot en trumma kan skapas av, exempelvis, 
större naturstenar.

Uttern Uttern håller så kallade 
hemområden som den regelbundet 
patrullerar och markerar. Den gör 
markeringen med spillning eller anal-

körtelssekret för att informera andra uttrar om sin 
närvaro, kön och parningsstatus. Hanars hemområ-
den är dubbelt så stora som honors och en hanes 
hemområde överlappar ofta en eller flera honors 
områden.
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Ibland är det nödvändigt att leda uttern 
till passagen med hjälp av stängsel.
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Genom att tänka efter före och bygga
smart så går det att skapa vägar som är
uttervänliga. Det handlar om att veta
vilken typ av passager och miljöer som
uttern trivs bäst med.

I den här broschyren sammanfattas
vad man bör tänka på vid planering av
och byggande av vägar.


