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Gemensamt delprogram för övervakning 
av utter 

Programområde: Sötvatten och Kust och Hav samt Giftfri miljö 

Syfte 
Syftet med miljöövervakningsprogrammet för utter är att på ett enhetligt och samordnat 
sätt följa förändringar i populationens utbredning och även indirekt relativa förändringar av 
populationsstorleken. Inventeringar och observationer av utter ska ligga till grund för ana-
lys av hotbild och åtgärdsbehov. Övervakningen ligger också till grund för uppföljningen 
av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” i första hand, men också målen ”Giftfri mil-
jö”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Över-
vakningen utgör också ett viktigt underlag för rapporteringen om utterns bevarandestatus i 
enlighet med artikel 17 i art- och habitatdirektivet. 
 

Resultatkrav/Förväntade resultat 
Undersökningstypen och metoden för barmarksinventering ger svar om utterförekomst 
vilket gör att förändringar i utterns utbredningsområde kommer att var den parameter som 
tydligast följs. Förändringar av populationsstorlek kommer att bedömas i samband med ut-
värderingar och på sikt även genom DNA-analys av spillningar från begränsade områden. 
Utvärderingarna kommer geografiskt att utgå från avrinningsområden. 
 

Bakgrund och strategi 
Efter en tids drastisk populationsnedgång på grund av bl.a. miljögifter och jakt, fredades ut-
tern i delar av Sverige under 50- och 60-talet och i hela Sverige 1968. Utter klassas idag av 
Artdatabanken som sårbar (VU) då populationen beräknas till mindre än 1000 könsmogna 
individer.  
 
Idag kommer hoten mot utter framförallt från miljögifter, trafik och felaktigt konstruerade 
fällor. Miljögifter, PFOS och andra liknande ämnen, har drabbat uttern och i takt med att 
nya ämnen kommer till och sprids i naturen dyker också nya potentiella hot upp. Trafiken 
är ett stort hot och många uttrar trafikdödas varje år. Allmänt biotopförsämrande effekter 
p.g.a. fragmentering av vattendrag, dåligt hänsynstagande vid skogs- och jordbruk intill vat-
tendrag, exploatering, kan även det utgöra hinder för återhämtningen av utterpopulationen. 
Fiskeredskap och felaktigt konstruerade fällor är tillhör också riskfaktorer för utter. 
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Artövervakning 
Beståndsinventeringar av utter sker samordnat inom respektive vattendistrikt. Tabell 1 visar 
hur länen fördelar sig inom vattendistrikten. Indelningen i vattendistrikt grundar sig på att 
utterövervakningen utgör viktiga underlag för havsmiljö- och vattenmyndigheterna. Inom 
varje distrikt ska ekologisk status bedömas och åtgärdsprogram tas fram. Därför är det vet-
tigt att utgå från vattendistrikten vid planeringen av övervakningen. Uttrar rör sig mer säl-
lan över vattendistriktsgränserna än över länsgränserna och med det här upplägget försöker 
vi rätta oss efter utterns sätt att röra sig. 
 
Utterövervakningen utgår från barmarksinventering då denna metod är internationellt an-
vänd, mindre resurskrävande och mindre väderberoende än inventering på snö. Metoden 
begränsas bara av höga flöden.  
 
Inventeringarna kompletteras med data från länsstyrelsernas fältpersonal (naturbevakare, 
kvalitetssäkrare av rovdjursspår) om de hittar spår från utter i sitt ordinarie arbete, från all-
mänhetens observationer (från Artportalen1) samt med data från döda uttrar (via Naturhi-
storiska riksmuseet). Allmänhetens observationer redovisas separat då dessa oftast inte är 
kvalitetssäkrade. 
 
För att få bättre uppfattning om populationsstorleken kan, i mån av resurser och priorite-
ringar, barmarksinventeringar på sikt kompletteras med DNA-provtagning (spillning) och 
familjegruppsinventering vintertid. Se mer under Utvecklingsbehov.  
 
Tabell 1.  Översikt av vattendistrikt och län som ingår i det gemensamma delprogrammet.  
1Inklusive Troms och Nordlands vattendistrikt. 2 Inklusive Glomma vattendistrikt. 3Inklusive 
Trondelags fylkene. 
 

Vattendistrikt Ingående län 

Norra Östersjön Uppsala, och mindre del av Östergötlands län 
 

Bottenviken+Torneälven1 Norrbotten 
 

Västerhavet2 Halland, Jönköping, Kronoberg, Värmland, 
mindre del av Jämtland 

Bottenhavet3 Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, mindre 
del av Uppsala län 

Södra Östersjön Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, 
Östergötland 

 

Regional/Nationell samverkan - Deltagare  
Det gemensamma delprogrammet genomförs i 12 län (2010), se nedan och figur 1. För-
hoppningsvis kan fler län ansluta till programmet i framtiden. Samverkan sker med åt-
gärdsprogrammet för utter, se mer under Utvecklingsbehov. 

                                                 
1
 Naturhistoriska Riksmuseet kommer att vidarebefordra sina rapporter till Artportalen. Data ska lagras på endast ett 

ställe. 
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Län:    Kontaktperson: 

Länsstyrelsen i Jönköping    Linda Andersson 
Länsstyrelsen i Kronoberg     Per Ekerholm 
Länsstyrelsen i Kalmar    Lennart Johansson 
Länsstyrelsen i Blekinge    Jonas Johansson 
Länsstyrelsen i Halland    Stibe Lars 
Länsstyrelsen i Östergötland    Nicklas Jansson  
Länsstyrelsen i Värmland    Therese Ericsson 
Länsstyrelsen i Jämtland    Bergström Tomas 
Länsstyrelsen i Uppsala    Niina Sallmén  
Länsstyrelsen i Gävleborg    Andrea Thurfjell 
Länsstyrelsen i Västernorrland   Frans Olofsson  
Länsstyrelsen i Norrbotten    Susanne Backe 

 
Figur 1. Deltagande län och de huvudsakliga vattendistrikten Västerhavet (1), Södra Östersjön (2), 
Norra Östersjön (3), Bottenhavet (4), Bottenviken och Torneälven (5). 
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Metoder/undersökningstyp 
Undersökningstypen, Utter och mink – beståndsövervakning (version 0:3 2010-06-30), ut-
görs bl a av metoden barmarksinventering, vilken är den metod som det gemensamma del-
programmet utgår ifrån. Barmarksinventeringen visar på djurens utbredning (ej antal) och 
vid upprepade inventeringar påvisas förändringar i denna utbredning. En av fördelarna 
med barmarksinventeringen är att man under en kort fältperiod hinner inventera stora om-
råden (t.ex. hela län eller större avrinningsområden). 
 
I Sverige har utter inventerats på detta sätt sedan 1980-talet (Bisther & Norrgrann 2002). 
Metodiken har sedan år 2000 fått en internationell standard genom IUCNs utterspecialist-
grupp (Reuther et al. 2000) och det är värdefullt för internationella jämförelser att de 
svenska inventeringsresultaten kan presenteras enligt standardmetoden, utan att göra avkall 
på nationella jämförelser bakåt i tiden. Under 2010 har undersökningstypen genomgått en 
revidering (tillf. referens: Arrendal. Utter och mink - beståndsövervakning Version 0:2, 
2010-05-11). 
 
Inventering på barmark skall ske under hösten, helst i augusti–september. Vid inventering-
en eftersöks spårtecken av utter, främst spillning. Uttern markerar sitt hemområde med 
spillning, ofta på iögonfallande platser eller speciella terrängavsnitt. Det är vid dessa platser 
som inventeringslokalerna förläggs. Vid barmarksinventeringen undersöks även minkens 
förekomst, dock endast opportunistiskt. När utterspårtecken påträffas avbryts sökandet på 
lokalen, vare sig spårtecken av mink har påträffats eller ej. Detta innebär att mink enbart 
inventeras fullständigt på de lokaler där utter antingen inte återfinns eller där utter återfinns 
och full inventeringssträcka är gjord. Detta måste noteras vid analys av resultat. 
 

Utformning och lokalnät  
Delprogrammet följer gällande undersökningstyp (senast reviderad 2010) där 4 standard-
metodslokaler per kvadratmil ska inventeras. Inventeringar har genomförts i större delen av 
landet sedan tidigare och därför finns redan inventeringslokaler utvalda. Tidigare har dock 
inte 4 lokaler per kvadratmil varit målet när lokalerna har utsetts. I de flesta fall kommer de 
fyra standardmetodslokalerna att sammanfalla ganska väl med befintliga inventeringsloka-
ler. Vid vissa inventeringar har av olika anledningar delområden av länet inte inventerats. I 
sådana områden bör nu inventeringslokaler också utses om det finns förutsättningar för ut-
terförekomst i området. Många inventeringsområden har fler inventeringslokaler än de fyra 
som behövs enligt standardmetoden. Regionalt och lokalt kan man välja att behålla samtli-
ga lokaler, men utse vilka fyra lokaler som redovisas enligt standardmetoden. Sverige har en 
bra tidserie vad gäller inventeringar och stora förändringar bör inte göras så att jämförelser 
bakåt i tiden försvåras för de områden som har sådana data. För mycket stora län med be-
gränsade ekonomiska resurser kan inte hela länet inventeras. I dessa fall kan en viss andel 
rutor (10x10 km) av inventeras. Inom varje ruta genomförs inventeringen som undersök-
ningstypen i övrigt beskriver. Se mer i undersökningstypen. Tätheten av lokaler vid senaste 
inventeringen inom de län som ingår i det gemensamma delprogrammet 2011 varierar. Ble-
kinge, Hallands och Värmlands län har den so täthet undersökningstypen beskriver. Värm-
lands län har tom fler lokaler än vad som behövs enligt undersökningstypen. De flesta 
andra län i södra och mellersta Sverige har en lägre täthet och särskilt stora län har av för-
klarliga skäl mycket låg täthet (t ex 0,6 lokaler per mil2 i Norrbottens län). 
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Lokalerna är fasta och återbesöks en gång vid varje inventeringstillfälle vart 6:e år. Lokaler-
na förläggs till stränder längs kuster, sjöar, vattendrag och våtmarker i inventeringsområdet, 
där det är stor sannolikhet att spårtecken av utter kan påträffas om utter finns på lokalen. 
Lokalen ska därför ha goda potentiella markeringsplatser, t ex på stenar under och intill 
broar, båthus och vid uddar. Se mer i undersökningstypen för beståndsövervakning av utter 
och mink. Lokalen bör vara bestående och inte riskera att påverkas för mycket av höga vat-
tenstånd eller intilliggande verksamhet. I inventeringsarbetet är det många lokaler som ska 
besökas och det är också en fördel om lokalerna ligger lättillgängligt, t ex vid vägbroar över 
vattendrag.  
 

Variabler 
För varje inventeringslokal noteras ett antal variabler. Dessa beskriver dels lokalens utseen-
de och i vilken typ av miljö lokalen finns, eventuella störningsfaktorer, inventeringssträck-
an, spårtecken efter utter och mink, spårtecken efter andra arter vars inventering samord-
nas med utterinventeringen, samt en bedömning av möjligheten att hitta utterspårtecken på 
lokalen. Information som beskriver lokalens utseende och i vilken typ av miljö lokalen är, 
beskrivs enbart första gången lokalen besöks. Vid återbesök noteras endast förändringar i 
denna lokalbeskrivning (vilken inventeraren har med sig inför varje lokal).  
 
Nedan listade mätvariabler (tabell 2) är hämtade ur undersökningstypen för övervakning av 
utter och mink. Revidering pågår undersökningstypen och tabellen ingår i en remissversion 
Utter och mink - beståndsövervakning Version 0:3, 2010-06-30.  
 
Tabell 2. Mätvariabler enligt undersökningstyp (remissversion). 
 

Företeelse  Determinand  Enhet /klassade vär-
den  

Obligato-
risk  

Miljö  Miljötyp  Klassat  Ja  
Kust  Kusttyp  Klassat  Ja  
Omgivning  Omgivnings-

typ  
Klassat  Ja  

Strandvegetation  Vegetationstyp  Klassat  Ja  
Strandtyp  Strandtyp  Klassat  Ja  
Bredd  Kategori  Klassat  Ja  
Vattenhastighet  Kategori  Klassat  Ja  
Djup  Kategori  Klassat  Ja  
Vattenstånd  Kategori  Klassat  Ja  
Störning  Förekomst  Klassat (nej/ja)  Nej  
Inventerad sträcka  Kategori  Klassat  Ja  
Utterspårtecken  Förekomst  Klassat (nej/tveksamt/ja)  Ja  
Utterspårtecken  Spårtyp  Klassat  Ja  
Uttermarkeringsplatser  Antal/lokal  st  Nej  
Utterspillning  Antal/lokal  st  Nej  
Utterspillnings-
innehåll  

Kategori  Klassat  Nej  

Minkspårtecken  Förekomst  Klassat (nej/tveksamt/ja)  Ja  
Minkspårtecken  Spårtyp  Klassat  Ja  
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Minkspillning  Antal/lokal  st  Nej  
Minkspillnings-
innehåll  

Kategori  Klassat  Nej  

Bäverspårtecken  Förekomst  Klassat  Nej  
Bisamspårtecken  Förekomst  Klassat  Nej  
Inventerbarhet  Kategori  Klassat  Ja  

 

Frekvens 
I det gemensamma delprogrammet genomförs inventeringar med sex års intervall. Det van-
ligaste är att inventera sitt län över ett eller två på varandra följande år, i något län tre år. 
Inventeringarna inom län ska genomföras helst inom max 3 år för att inte behöva utvärdera 
för gamla resultat. 
 
Förslag till de ingående länens nästkommande inventeringsår presenteras i tabell 3. Försla-
get är baserat på senaste inventeringsår, planerad kommande inventering samt om länen fö-
reslagit att inventera över ett, två eller flera år. Kommande inventeringar görs om ytterliga-
re sex år osv. Gävleborgs län inventeras med 5 års intervall endast under miljöövervak-
ningsperioden 2009-2014. Under nästkommande perioder inventerar Gävleborgs län alltid 
sista året i varje period för att inventeringarna av Bottenhavets vattendistrikt ska kunna 
genomföras lite mer samlat (över 3 år istället för 4 år). 
 
Tabell 3. Förslag till länens nästkommande inventeringsår och fortsatta inventeringsordning i 
framtiden. Siffrorna anger till vilket vattendistrikt inventeringen hör. 1 Bottenviken+Torneälven, 
inkl. Troms och Nordlands vattendistrikt. 2 Norra Östersjön. 3Bottenhavet. 4  Västerhavet. 5 Södra 
Östersjön. *Inventeringen utförs varje år i en tredjedel av länet. 
 

Miljöövervakningsperiod 2009-2014 
 

2015-2020 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Östergötl.2, 5 Östergötl.2, 5     Jönköping4 Jönköping5 Östergötl.2, 5  

        Kronoberg4 Kronoberg5     

          Kalmar5     

          Blekinge5     

Gävleborg3    Uppsala2, 3 Halland4  Gävleborg3    

      Jämtland3 Jämtland3, 4       

      Västernorrl.3 Västernorrl.3 Västernorrl.3     

    Norrbotten1 Norrbotten1         
Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 Värmland*4 

 
 

Kvalitetssäkring 
För att kunna utföra en inventering av utter krävs fältpersonal där minst varannan invente-
rare har dokumenterad kunskap om utterinventeringar. Alla inventerare ska ha genomgått 
någon typ av utbildning i utterinventering. På så sätt kan de med mindre erfarenhet få möj-
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lighet att utöka sina kunskaper under inventeringarna. Inventeringarna utförs antingen av 
personal på länsstyrelserna eller av konsulter anlitade av Länsstyrelsen.  
Allmänhetens observationer ska kvalitetssäkras innan de tas med i utvärderingar och publi-
cerbara sammanställningar. Naturhistoriska riksmuséet kvalitetssäkrar sina rapporter från 
allmänheten och registrerar sedan dem i Artportalen. Icke kvalitetsäkrade observationer re-
dovisas separat då. 
 
Konsulter ska anlitas med krav på dokumenterad kunskap inventering och datahantering 
(registrering, analys och rapportskrivning).  
 

Datavärdskap finns – specificiera 
Datavärd för det gemensamma delprogrammet kommer att vara Artdatabanken  
 

Underlag till nationell och regional miljömålsindikator 
I uppföljningsarbetet av miljömålen i Sverige används olika indikatorer. Regionalt UppföljningsSystem (RUS) 
för nationella miljömål syftar till att ta fram och presentera dessa olika indikatorer. Förslag 
till en ny miljömålsindikator för uppföljning av milömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, 
”Giftfri miljö”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård” har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010. RUS-indikatorn föreslås vara 
”Andel av inventerade vattenförekomster per län med utter”. Indikatorn presenteras även 
per huvudavrinningsområde. Mer information finns i Utter som indikator inom regional 
miljömålsuppföljning PM xx:xx, Länsstyrelsen i Jönköping. Indikatorn kommer att presen-
teras på miljömålsportalen: http://www.miljomal.se. 
 

Gemensam utvärdering av resultat 
En utvärdering av delprogrammet görs vart 6:e år av Länsstyrelsen i Jönköping. Första pla-
nerade utvärderingen kan göras år 2016 då alla ingående län med sina distrikt är inventera-
de. 
Länens inventeringar görs samordnat inom vattendistriktens utbredning i så stor utsträck-
ning som möjligt. Efter att ett distrikt har inventerats klart utvärderas resultaten efterföl-
jande år samlat för hela vattendistriktet. Utvärderingsår för respektive distrikt och län före-
slås nedan, tabell 4. Samordningslänet ansvarar för att utvärderingarna utförs. Utvärdering-
ar som görs utöver de för distrikten ansvarar länen själva för. Utvärderingarna presenteras i 
rapportform med senaste resultat och analys gentemot tidigare resultat. Rapporterna ska 
rikta sig till myndigheter men även till allmänhet då uttern intresserar många människor. 
 
Tabell 4. Utvärderingsår för respektive distrikt och län som ingår i det gemensamma delprogram-
met 2010. 
 
Vattendistrikt (ingående län) Utvär-

dering 
Inventeringsår (ingående län) 

Norra Östersjön (Uppsala, och mind-
re del av Östergötlands län) 

2013 2009/2010 (del av E), 2012 C 
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Bottenviken+Torneälven (Norrbot-
ten) 

2013 2011, 2012 (BD) 

Västerhavet (Halland, Jönköping, 
Kronoberg, Värmland, mindre del av 
Jämtland)  

2014 2013 (F, G, N, del av Z) 

Bottenhavet (mindre del av Uppsala, 
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg) 

2015 2011 (del av C), 2012, 2013 (Z, Y), 2014 
(Y, X) 

Södra Östersjön (Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg, Blekinge, Östergötland) 

2016 2014 (F, G, H, K), 2015 (E) 

 
 
Nedan följer förslag på vad som ska ingå i utvärderingarna: 
 
• Andel lokaler med utterförekomst respektive minkförekomst (med reservation för att 

mink eventuellt inte inventeras fullständigt enligt undersökningstypen, se FRÅGA 1.) 
• Inventeringslokalsbaserade kartor visar lokalernas placering på kartan och huruvida ut-

ter finns på lokalen eller inte.  
• Beståndets utveckling jämfört med tidigare inventeringar.  
• Tänkbara spridningskorridorer och identifierandet av ev. spridningsbarriärer bör upp-

märksammas.  
• Konfliktpunkter, framför allt vägövergångar, bör identifieras och informationen om 

dessa spridas till vägverket och banverket för framtida åtgärder. 
• Information om fallvilt som rapporterats från Naturhistoriska Riksmuseet ska ingå i 

rapporten för att få en så tydlig bild som möjligt av utterns utbredning. Fallviltrapporte-
ringen ger även information om konfliktpunkter, spridningsbarriärer och områden som 
bör prioriteras för åtgärder. 

• Eventuella resultat från Naturhistoriska Riksmuseets miljögiftsanalyser. 
• Information om rapporter från allmänheten där de kvalitetssäkrade eller i övrigt trovär-

diga observationerna lyfts fram.  
 
 
Mindre utvärderingar mellan de gemensamma utvärderingarna kan göras i samband med att 
ny kunskap framkommer t.ex. i samband med kvalitetssäkrade observationer från allmän-
heten eller rapporter om fallvilt från Naturhistoriska riksmuseet och Statens veterinärmedi-
cinska anstalt. Denna typ av data presenteras i informationsbrev som produceras av sam-
ordningslänet 2 ggr per år. 
 

Hur används resultaten? Rapporter/Produkter/web- 
presentationer 
Resultaten ska spridas genom informationsbrev från programsamordaren, rapporter, via 
länsstyrelsernas websidor och miljömålsportalen. Delprogrammet ska ha en egen hemsida 
som uppdateras när nya miljöövervakningsdata eller annan ny kunskap om utter tillkommit. 
Informationsträffar anordnas i samband med utvärdering av senaste utterinventering i re-
spektive distrikt. Nationell träff anordnas i samband med utvärdering av programmet som 
sker vart 6:e år. 
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Resultatet från miljöövervakningen ska användas inom miljömålsuppföljningen. En sk 
RUS-indikator ger faktaunderlag till hur väl miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, 
”Giftfri miljö”, ”Ett rikt växt och djurliv” och ”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård” uppfylls. Se bilaga 2. 
 
Inventeringsresultaten utgör åtgärdsunderlag för att vid minskning av utter undersöka före-
komst av t.ex. miljögifter, minskad fiskförekomst och sjukdomar. 
 

Gemensam revision – utvärdering av delprogrammets 
upplägg 
Delprogrammet kommer att utvärderas och revideras 2013 så att eventuella förändringar 
kan inarbetas till kommande miljöövervakningsperiod 2015-2020. Vi utvärderingen ska av-
vikelser från programmet redovisas. Delprogrammet ska dock betraktas som ett levande 
dokument och ska kunna revideras vid behov.  
 

Tidplan och ekonomisk översikt 
Varje inventeringspunkt beräknas kosta ca 600 kr (700 kr i Norrbottens län) inklusive enkel 
sammanställning av varje län, men exklusive analys/utvärdering. En ekonomisk översikt 
presenteras i tabell 5. 
 

Tabell 5. Ekonomisk översikt och tidplan. 

 
 
Finansieringen kommer huvudsakligen från medel till miljöövervakning. Om åtgärdspro-
grammet (ÅGP) för utter fortsätter efter dess redovisningen och utvärderingen (2010) kan 
ÅGP-medel delfinansiera inventeringar i enstaka fall. Finansiering av de föreslagna utvärde-
ringarna saknas och behöver säkras. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Framtaganade  

av delprogram 

165 000               

Samordning av 

delprogram 

  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Utvärdering 

vattendistrikt 

       100 000 50 000 50 000 50 000 

Utvärdering 

delprogram 

         75 000      

Inventerande  

län 

170 000 
(S)  
45 000  
(E) 
145 000 
(X) 

170 000 
(S)  
45 000  
(E)  

170 000 (S)  
150 000 (C)  
200 000 
(BD) 

170 000 (S)  
? (Z)  
115 000 (Y)  
200 000 
(BD) 

170 000 (S)  
75 000 (F)  
65 000 (G)  
140 000 (N) 
? (Z)  
115 000 (Y)  

170 000 (S) 
75 000 (F) 
65 000 (G) 
150 000 (H) 
70 000 (K) 
145 000 (X) 
115 000 (Y) 

170 000 
(S)  
90 000 
(E) 

170 000 
(S) 
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För Smålandslänen finns ett samarbete med ideella föreningar t ex ”Rädda uttern i Små-
land” som kan bidra med medel vid inventeringar och informationsinsatser. 
 

Utvecklingsbehov 
Delprogrammet kan utvecklas med övervakning av antal uttrar. Denna övervakning är mer 
kostnadskrävande och måste därför genomföras i mindre delområden. DNA-analys av ut-
terspillning genomförs i områden som åtminstone är 20 mil2 och i kombination med in-
dexbaserad familjegruppsinventering, enligt undersökningstypen (ej fastställd i skrivande 
stund, juli-10). Genom att kombinera dessa två metoder erhålls ett index för i medeltal hur 
stor populationsstorlek som motsvaras av ett visst antal familjegrupper. 
 
Antal lokaler per län och fördelningen av dessa ska utgå från rådande undersökningstyp. I 
många län behövs en justering av lokalernas fördelning och antal göras. Detta görs helst 
innan 2011 års inventeringar. 
 
Det är önskvärt att fler län ansluter sig till delprogrammet. Ett långsiktigt mål är att alla län 
med utterförekomst deltar. Södermanlands län visat intresse för programmet vilket skulle, 
om länet ansluts, utgöra en viktig länk mellan Vattendistrikten Södra och Norra Östersjön. 
Likaså kan Örebro län länka ihop Västerhavet och Södra Östersjön, via Norra Östersjön.  
 

Styrdokument och referenser 
Åtgärdsprogram för bevarande av utter 2006-2010 
Förslag till reviderad undersökningstyptyp ”Utter och mink - beståndsövervakning Version 

0:3, 2010-06-30”. Johanna Arrendal, Myra Natur. 
Naturvårdsverket. 2003. Undersökningstyp, utter och mink – beståndsövervakning”, 2003-
01-07. 
Aronsson, Å. 1995. Metodbeskrivning för inventering av utter (lutra lutra) vintertid på snö. 
1995. 
Reuther, C., Dolch, D., Green, R., Jahrl, J., Jefferies, D., Krekemeyer, A., Kucerova, M., 

Madsen, A.B., Romanowski, J., Roche, K., Ruiz-Olmo, J., Teubner, J. & Trinidae, A. 
(2000), Surveying and monitoring distribution and population trends of the Eurasian 
otter (Lutra lutra). Habitat 12, 1-148. 

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

 
 

Bilagor 
1. Förteckning över länens lokaler (koordinater, lokaltyp, delavrinningsområde, huvudav-
rinningsområde). (Produceras efter översyn av lokalerna under 2011). 
 
2. Utter som indikator inom regional miljömålsuppföljning. 
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Bilaga 2. 
 

PM 11:02 

Utter som indikator inom regional miljömåls-
uppföljning  
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Utter som indikator inom regional miljömåls-
uppföljning  
 
ANSVARIG MYNDIGHET:   Länsstyrelserna i samverkan 
 
MILJÖKVALITETSMÅL:  Levande sjöar och vattendrag (även Giftfri miljö, 

Ett rikt växt och djurliv och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård) 

 
FÖRSLAG TILL INDIKATOR:  Förekomst av utter  

Inledning  
Uttern var tidigare ett vanligt inslag i den svenska faunan men populationen minskade dras-
tiskt under 1950-70-talen, bland annat på grund av miljögifter och jakt. Uttern fredades 
därför i delar av Sverige under 50- och 60-talet och 1968 i hela Sverige. Uttern är hotad och 
klassas som sårbar (Vulnerable, VU) i hela Europa och i delar av Asien. Nordiska minister-
rådet anser att Norden har ett extra ansvar för utter.  
 
Idag kommer hoten mot utter framför allt från miljögifter, trafik och felaktigt konstruerade 
fällor. Miljögifter, PFOS och andra liknande ämnen, har drabbat uttern och i takt med att 
nya ämnen kommer till och sprids i naturen dyker också nya potentiella hot upp. Trafiken 
är ett stort hot och många uttrar trafikdödas varje år. Allmänt biotopförsämrande effekter 
på grund av fragmentering av vattendrag, dåligt hänsynstagande vid skogs- och jordbruk in-
till vattendrag, exploatering, kan även det utgöra hinder för återhämtningen av utterpopula-
tionen. Fiskeredskap och felaktigt konstruerade fällor är tillhör också riskfaktorer för utter. 
 
Uttern är ett semiakvatiskt däggdjur som återfinns inom ett brett spektrum av vattenmiljöer 
såsom sjöar av varierande storlek, rinnande vatten, allt ifrån små bäckar till stora älvar, 
våtmarksområden samt kustlandskap. Dess krav på rika vattenmiljöer och dess känslighet 
för miljögifter gör att uttern är en bra indikator för uppföljning av miljömålen Levande sjö-
ar och vattendrag, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande 
kust och skärgård. Ett livskraftigt bestånd av utter med fungerande reproduktion är ett 
tecken på ett i många avseenden väl fungerande ekosystem. 

Metod 

METOD FÖR KARTA 
Indikatorn redovisas i en karta som visar den länsvisa andelen inventerade vattenförekoms-
ter (sjöar och vattendrag) med utter. Många vattenförekomster ingår idag i länsstyrelsernas 
miljöövervakning och har inventerats vid mer än ett tillfälle. För att få aktuella siffror har 
inventeringsdata samlats in från gemensam datavärd. Länsstyrelsen i Jönköping kan ge mer 
detaljerad information om utterförekomst i vattendistrikt och huvudavrinningsområden.  
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DATAUNDERLAG FÖR KARTA 

Dataunderlag för karta som MS Excel-fil 

Presentationsvariabel: Andel vattenförekomster 

Enhet: 20 %-intervall 
Platstyp: Län 
Tidstyp: Ett år 
År:  

 

Län 
Befintligt 
underlag 

Kommande leve-
ransår (inv. år)1 

Andelen inventerade sjöar 
och vattendrag med utter  

Blekinge län 2008 2014  

Dalarnas län 2005-2007 -  

Gotlands län - -  

Gävleborgs län 2009 2009  

Hallands län 2007 2013  

Jämtlands län 2006-2007 2013  

Jönköpings län 2007 2014  

Kalmar län 2008 2014  

Kronobergs län 2008 2014  

Norrbottens län 2006 2012  

Skåne län3 2006 -  

Stockholms län 2008 -  

Södermanlands län 2005 -  

Uppsala län 2004/2006 2012  

Värmlands län 20102 20132  

Västerbottens län 2005-2007 -  

Västernorrlands län 2002-2003 2014  

Västmanlands län3 2005 -  

Västra Götalands län 2001 -  

Örebro län 2006 -  

Östergötlands län 2000 2010  

1 Inventeringsåren baseras på planeringen i delprogrammet (2011) för ingående län..  
2 Genomför inventeringar varje år i en tredjedel av länet. År 2013 har hela länet inventerats (dessförinnan 2010). 
3 Inventeringar genomförda i del av länet. 
 

Om data 
Indikatorns fullständiga namn:  Förekomst av utter  
Typ av indikator enligt DPSIR:   Status (tillstånd)  
Ansvarig för indikatorpresentationen (Nationell):  Länsstyrelserna i samverkan  
Kontaktperson (Nationell):    Eva Mikaelsson  
Ansvarig för indikatorpresentationen (Regional):  Länsstyrelserna i samverkan  
Kontaktperson (Regional):    Eva Mikaelsson  
Dataleverantör:    Länsstyrelserna  
Presentationen uppdaterades senast:    
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Fördjupning 

UTTERNS EKOLOGI 
Uttern är ett solitärt djur, där honor och hanar endast träffas regelbundet vid parningssä-
songen som i Sverige vanligtvis förekommer under våren. Könsmognad sker först vid två 
års ålder (Chanin 1985). En vuxen utter mäter 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 (Mason & Macdonalds 1986). Uttern har en spolformad kropp med korta ben och 
kraftig svans. Färgteckningen är övervägande mörkbrun med undantag av buk och hals 
som har en ljusare, grå nyans. Uttern är huvudsakligen nattaktiv och har flera fysiologiska 
anpassningar till ett liv i vatten. Exempelvis är näs- och öronöppningarna stängbara vid 
dykning, den har simhud mellan tårna liksom en riklig förekomst av morrhår kring nosen 
som används vid lokalisering av föda (Erlinge 1971, Chanin 1985). 
 
Födan består mestadels av fisk som till exempel lake, simpor och karpfiskar, men även gro-
dor, kräftor, större insekter, fåglar och mindre däggdjur kan ingå i dieten (Erlinge 1967). 
Studier har visat att sammansättningen av fiskdieten i huvudsak återspeglar födans tillgäng-
lighet och förekomst i det område där uttern jagar (Erlinge 1967, Taastrom & Jacobsen 
1999). Födovalet varierar därför mellan olika områden och även med årstiden. En vuxen 
utter konsumerar mellan 1 och 1,5 kg fisk per dag (Erlinge 1968).  
 
Uttern håller hemområden som regelbundet patrulleras och markeras med hjälp av signal-
markeringar. En markering sker i form av spillning och/eller analkörtelssekret som infor-
merar andra uttrar om dess närvaro, kön och parningsstatus. Honors hemområden kan 
med största sannolikhet betraktas som födosöksområden, medan hanarnas till stor del 
främst fungerar som parningsområden. Storleken på hemområde varierar från några kilo-
meter strandsträcka till flera mil (Sjöåsen 1997). Områdena kan överlappa varandra och det 
är inte ovanligt att en hanes hemområde kan infatta en eller flera honors (Erlinge 1971, 
Sjöåsen 1997).  
 
I Sverige sker det flest födslar under senvåren och försommaren efter en dräktighetsperiod 
på cirka två månader (Olsson & Sandegren 1993). Uttern kan dock föda sina ungar när som 
helst på året. Ungarna, vanligen 2-4 per kull, föds i ett gryt och familjegruppen, det vill säga 
hona med ungar, följs åt i knappt ett år. Det första året är viktigt för ungarnas fortsatta 
överlevnad. Det är under denna tid som de lär sig jaga effektivt, söka upp de bästa bioto-
perna under olika årstider samt undvika faror (Erlinge 1971, Olsson & Sandegren 1991, 
Olsson & Sandegren 1993).  
 
Livslängden hos uttrar i fångenskap är 10-15 år, men en studie av vilda uttrar på Shetlands-
öarna visar på en medellivslängd på knappt 4 år (Kruuk & Conroy 1991). Åldersstudier har 
visat att den genomsnittliga medellivslängden hos svenska uttrar är något äldre (5-7 år) men 
en död utter som skickats in till NRM var betydligt äldre (9 år). 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 som till exempel lodjur och havsörn 
döda uttrar (Chanin 1985, Aronson & Nilsson 1998, NRM). 
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Utvecklingsbehov 
Eventuellt kan indikatorn utvecklas med ett diagram som sammanfattar utterförekomsten 
nationellt. Länen inventerar vart 6:e år och först 2014 har alla län inventerat enligt det nya 
delprogrammet för utterövervakning. Diagrammet kan visa hur många (eller andel) utterin-
venterade vattenförekomster som förekommer i landet och hur många av dessa som hyser 
utter.  
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