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FÖRORD 

Följande rapport utgör en genomgång av utterstammens utveclding i 
Gävleborg fram till 1990-talet. Till grund för rapporten ligger den läns
täckande utterinventering som genomfördes 1987- 1988. Rapporten ut
gör sista delen i vattendragsinventeringen i länet. Tidigare har publice
rats en provfiskeinventering, en inventering av bottenfauna samt en 
sammanfattande huvudrapport (1994). 

Resultatet av utterinventeringen presenteras tillsammans med upp
gifter om artens biologi, analyser av miljögifter m m. En jämförande 
analys görs också av utter- och minkstammens utveckling i länet. Rap
porten utgör en grund för fortsatt uppföljning av utterstammens situa
tion i Gävleborg. 

Initiativet till inventeringen togs efter kontakter med Tomas Sjöåsen, 
Riksmuseet, som delgett oss det svenska utterprojektets erfarenheter 
av utterspårning och uppläggning av barmarksinventering av utter. En 
viss pådrivande effekt har också den vilda utter haft som u neler några 
korta men dramatiska ögonblick visade sig uneler vat-tendragsinvente
ring i Galvån. 

Majvor Rönnberg, Boda viltforslming, har förmedlat uppgifter om rap
porterade utterobservationer. Peter Mortensen och Anna Roos, Naturhis
toriska riksmuseet , har tagit fram uppgifter om de döda uttrar som 
inkommit till museet. Per-Ola Rolfsten har samlat in uppgifter om utter
observationer i Galväns vattensystem. Bertil Bäckström har informerat 
om den årliga vil trapporteringen från länet. Ett varmt tack riktas till 
alla dessa och till de llitiga och engagerade utterinventerarna Elisabeth 
Rosendahl, Jan Apelqvist, Jerlcer Persson, Berit Mariinsson, Igell Larsson 
och Jan Elmhag. 

PeterStåhL 
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SAMMANFATTNING 

Utterstammen har minskat starkt. Från 
att ha förekommit tämligen allmänt i alla 
större vattendrag och även efter kusten 
finns utter nu bara i vart tredje större 
vattendrag i länet. stora delar saknar 
helt utter. Dock visar inventeringen att 
situationen inte är fullt så alarmerande 
som i syd- och mellansverige. En mycket 
grov uppskattning ger en population på 
ca 30 djur, innefattande ca tio ynglande 
honor. 

Uttern i länet är i dag mycket sårbar. 
En ytterligare minskning kan innebära 
att populationen når en kritisk nivå där 
den kan ha svårt att på egen hand åter
hämta sig, även om miljögiftbelastning
en helt upphör. Den nuvarande popula
tionen och fördelningen av utterområden 
är dock sannolikt tillräcklig för en lång
sam återhämtning. Ökningen av antalet 
rapporterade uttrar i vissa delar av lan
det under 1990-talet antyder att en så
dan återhämtning kan vara föreståen
de. 

Vid sidan av miljögifterna är det up
penbart väsentligt att miljöförhållande
na i de kvarvarande utterområdena mås
te ägnas särskild uppmärksamhet. Ett 
särskilt åtgärdsprogram har därför utar
betats. 

Inventeringen genomfördes som en in
ventering av spillning och markerings-
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platser på barmark under hösten 1987 
och 1988. Totalt kontrollerades 574 lo
kaler i 4 7 vattendrag. De undersökta vat
tendragen har en sammanlagd längd av 
130 mil. Inventeringen får betralctas som 
heltäckande och ger troligen en ganska 
rättvis bild av den kvarvarande utter
stammen i länets vattendrag. 

Säkra uttertecken påträffades på 83 av 
574 undersökta lokaler - 15 procent. 
Osäkra uttertecken fanns på 6 procent 
av lokalerna. Av de 47 vattendrag som 
inventerades fanns utter i 21 (i fem vat
tendrag dock bara perifer t). 

Provpunkterna med uttertecken grup
perar sig på sju tydligt åtskilda utterom
råden {figur 4.) Föryngring förekommer i 
minst fyra områden: Mellanljusnan, 
Galvån-Ljusnan, Voxnan-Gryckån och 
Jädraån-V allbyån. 

Förekomsten av utter är negativt kor
relerad mot vattenkraftutbyggnad och 
reglering. I vattendrag med liten eller 
ingen påverkan påträffades utter på 17 
procent av de undersökta lokalerna. I 
starkt reglerade vattendrag var motsva
rande siffra 5 procent. 

Utterförekomsten i länet visar, i mot
sats till förhållanden i södra Sverige och 
övre Norrland, ingen koppling till eutrofa 
vatten. 



ALLMÄNT OM UTTERNS 
BIOLOGI OCH STATUS 

Biologi 

Uttern är anpassad för ett liv i vatten. 
Den har till skillnad mot minken sim
hud mellan tårna samt öron och näsöpp
ningar som kan stängas när den dyker. 
Svansen är lång och muskulös och fung
erar som vrickåra vid simningen. Uttern 
är en vig vattenakrobat som rör sig snabbt 
och smidigt även i strömmande vatten. 

Utterns huvuddiet består av fisk. Lätt
fångade och vanliga fiskarter, t ex karp
fiskar, dominerar födan. I många områ
den utgör simpor, lake, karpfiskar, ab
borre och grodor viktiga bytesdjur (se fi
gur 1). Uttern äter i likhet med minken 
gärna kräftor men till skillnad mot den
ne sällan gnagare. 

Avgörande för hur många uttrar som 
kan leva i ett område är framför allt till
gången på föda . N äringsrika och högpro
duktiva vatten, t ex eutrofa sjöar och vissa 
kustområden, är mest gynnsamma. så
dana områden kan hysa en utter per 1-2 
km kuststräcka eller en utter per 3-5 km 
ås träcka. 

Uttern söker föda i många olika vat
tenmiljöer. Grunda vattenområden är 
ofta bra fiskeplatser. In - och utlopp från 
sjöar samt höljor och sel i rinnande vat
ten är exempel på områden som gärna 
utnyttjas. Under de senaste årens in
venteringar och forskning kring uttern 
har det visat sig att även småbäckar ut
nyttjas regelbundet och att uttern kan 
företa långa vandringar över skogen m el
lan olika fiskeplatser. 

Uttern har i regel födarevir. storleken 
på ett sådant område varierar inte bara 
med födatillgån gen utan också mellan 
könen. Honor med ungar utnyttjar vanli
gen en 7-10 km lång strand eller 
åsträcka. Vuxna hannar rör sig över be
tydligt större områden som kan omfatta 
20-40 km eller mer. Ofta innesluter h a
nen i reviret ett eller flera områden med 
honor eller familjegrupper. Nyligen ge-
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nomförd forskning med radiosändare h ar 
bekräftat utterns rörlighet. Ha nnar kan 
under en natt förflytta sig 15 km. 

Uttern når könsmognad vid omkring två 
års ålder. Utterhonan föder i regel två 
ungar som följer mamman upp till ett å r. 
Omkring hälften av alla vilda u t terungar 
torde omkomma före två års ålder. 

status 

Sedan 1950- talet har uttern minskat 
drastiskti Sverige. 1950 sköts enligtjakt
statistik omkring 1500 uttrar i Sverige. 
Åren närmast före fridlysningen 1968 var 
motsvarande siffra under 100 djur. 1978 
bedömdes den svenska stammen omfat
ta l 000-1500 djur (Erlinge & Nilsson, 
1978). Därefter har stammen sannolikt 
minskat ytterligare. 

Inventeringar under 1980-talet visade 
att uttern försvunnit från syd- och mel
lansverige med undantag av vissa rest
bestånd. Den bedöms som sårbar (hot
kategori 2). Ahlen & Tjernberg (1996) an
ger att "vissa tecken under 1990-talet 
tyder på en viss återhämtning av bestån
det, även om vetenskapligt korre kta åter
inventeringar av tidigare studerade om
råden inte utförts" .... "Att korrekt bedö
ma antalet uttrar i landet är för närva
rande inte möjligt. En rimlig gissning är 
emellertid att det finns minst l 000 in
divider." 

I stora delar av Europa har en liknan
de eller ännu mer drastisk tillbakagång 
skett. I många industrialisera de länder 
är uttern nu helt försvunnen. Livskrafti
ga stammar finns dock bl a längs Norges 
och skottlands västkust. 

Sedan 1978 sker uppfödning av uttra r 
vid jägarförbundets viltforskningsstation 
i Boda. Uttrar är svära att fortplanta i 
fångenskap och Boda viltforskning är den 
första anläggningen i Skandinavien som 
producerat ungkullar. Utsättning av ung-
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ar påbörjades 1987. l flera år har uttrar 
utplanterats i Södermanland och Uppland 
i anslutning till områden med små iso
lerade stammar av vilda ultrar. 1992 ut
planterades 13 djur. Djuren följs med ra
diosändare. Det mesta pekar på att ut
sättningarna varit lyckosamma. I dessa 
båda områden har ungkullar producerats. 

Den fortsatta utteraveln i Boda är för 
närvarande rätt osäker då delar av forsk
ningsprojektet kring uttern är på väg att 
avslutas och kostnaden för uppfödning
en visat sig bli förhållandevis hög. 

Orsaker till utterns 
försvinnande 

Orsakerna till utterns kraftiga tillbaka
gång är inte fullt klarlagda . Det svenska 
"Projekt Utter" framhåller att miljögifter, 
främst PCB, spelat en avgörande rolL An
dra miljöförändringar kan också ha på
verkat processen. Ökad utdikning och ka
nalisering av vattendrag har sannolikt 
försämrat tillgången på föda. Kräftpes
ten har slagit ut kräftbestånden på 
många håll. Vattenreglering och kraft
verksutbyggnad medför också att tillgång
en på fisk och lämpliga sökområden för 
föda försämras. 

Trots detta har inventeringar av utter
förekomsten i Norrland inte kunnat på
visa några tydliga skillnader i förekom
sten av utterspårtecken mellan reglera
de och oreglerade älvar (en sådan skill
nad redovisas dock i denna undersök
ning). 

Jakt och fiske kan tidigare ha bidragit 
till att uttern försvann från vissa områ
den. Många uttrar fastnade och drunkna
de i fiskeredskap. Ökad biltrafik och ett 
allt tätare vägnät leder också till att fler 
uttrar trafikdödas. Konkurrensen med 
mink framförs ibland som en orsak till 
utterns tillbakagång. Enligt de flesta ve
tenskapliga bedömningar är dock inte 
denna förklaring trolig. 

Det är sammanfattningsvis svårt att 
hitta någon rimlig förklaring till utterns 
snabba och generella tillbakagång, som 
inte innehåller ett stort mått av påver
kan av rniljögifter. Många andra rovdjur 
i toppen av akvatiska näringskedjor har 
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också drabbats av motsvarande nedgång, 
orsakade av miljögifter. Hit hör säl, havs
örn och pilgrimsfalk. 

PCB och andra miljögifter 

Miljögiftet PCB har framställts som f~äm
sta orsaken tiU utterns minskning. Aven 
andra miljögifter är dock tänkbara och 
kan ha gett åtminstone lokal påverkan. 
Exempel på sådana miljögifter är kvick
silver och DDT. De ackumuleras aHa i 
näringskedjorna och kan därför tänkas 
drabba en toppkonsument som uttern sär
skilt hårt. 

Kvicksilver förekommer i höga halter i 
fisk i många av länets sjöar. 450 sjöar i 
länet beräknas ha kvicksilverhalter i l 
kg-gädda som överstiger 0,5 mg/kg (An
dersson, Nilsson, Håleansson & Brydsten 
1987). Det är emellertid konstaterat att 
metylkvicksilver, som är den huvudsak
liga komponenten i fisk, kan brytas ned 
av fiskätande däggdjur. 

PCB är en organisk klorförening som 
började användas på 1930-talet. PCB har 
främst använts inom elindustrin som till
sats i oljor och som mjukgörare i olika 
produkter. Fönsterkitt, fogmassor, golv
beläggningar, självkopierande papper och 
transformatoroljor är exempel på produk
ter där PCB ingått. Analyser av PCB-hal
ter hos säl har visat att nivåerna börja
de öka snabbt i början av 1950-talet. Ti
den för ökningen av halterna i naturen 
sammanfaller alltså med uttems minsk
ning. PCB förbjöds 1971, men fortfaran
de är halterna relativt höga i svensk na
tur. 

Naturhistoriska riksmuseet har ana
lyserat PCB-halterna i uttrar sedan 1969. 
Följande medianvärden för halter i mus
kelvävnad (fettviktsbasis) gäller för uttrar 
från norra Sverige: 

PERIOD mg/kg PCB 
1970-1979 38 
1980-1989 25 
1990-1994 7.5 

mg/kg DDT 
2.6 
l. O 
0.14 

Nio uttrar från Gävleborgsregionen har 
lämnats in till museet, varav sex är ana
lyserade. l tabell l redovisas DDE i stäl
let för DDT-halter, eftersom ODE (en 
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nedbrytningsprodukt av DDT) är den do
minerande kongenen. 

Generellt sett är det fråga om gan
ska låga halter. Medelhalten hos analy
serade uttrar från hela landet låg för någ
ra år sedan på 120 mgjkg PCB. Det kan 
jämföras med norska uttrar med en ge
nomsnittlig halt på 17 mgjkg och betyd
ligt mindre sprid ni ng (figur 2). 

Tidigare låg gränsen för skador på min k 
på 50 mg/kg PCB. Nyare data sätter grän
sen vid 12 mgjkg PCB. Försök på mink, 
som utfodrats med PCB-haltig föda, har 
visat att minkhonor redan efter 3-4 må
naders intag av 0,64 mg PCB/kg inte fö
der några ungar. Man har också dragit 
slutsatsen att PCB-föroreningarna mås
te vara luftspridda eftersom både fisk och 
uttrar från Norrland och andra föga in-

lO 

Område 

dustribelastade trakter uppvisar förhöj
da PCB-halter (figur 3). 

Halterna av PCB uppges ha minskat nå
go t sedan förbudet. I andra länder är 
dock halterna fortfarande mycket höga. 
I Schweiz har försöken att återinföra ut
tern i landet bedömts som utsiktslösa 
och avbrutits då PCB-halterna i fisk är 
alltför höga. 

Tyvärr finns mycket få PCB-analyser 
av fisk. Förhöjda halte r , orsakade av me
tallindustrier, har konstaterats i stor
sjön och Storgösken (tabell2). Halterna i 
Östra storsjön är myc ket höga vilket 
medfört att sjön svartlistats med avse
ende på laklever. Ytterligare analyser 
och en uppföljning av PCB-halterna i sär
skilt belastade delar av länet framstår 
som mycket angeläget. 



FYND VIKT gr KÖN HUR VAR mg/kg PCB mg/kgDDE 

1977 7650 Hane Okänd Ljusdal Skyteån 42 1.2 
1987 2600 Hona Trafik Edsbyn Voxna 6 0.3 
1989 6600 Hane Trafik Järbo 22 2 
1989 5108 Hane Trafik Färila riksväg 84 8 0.3 
19901 5252 Hona Skallfraktur Hedesunda Brunberget 
1991 3300 Hane Trafik Älvros Krokströmmen 8 0.3 
1991 6056 Hane Trafik Skästra riksväg 83 21 0.7 
19952 Hane Trafik E4 norr Ljungan 
19963 3004 Hona Drunkning T esteboån Brännsågen 

1) Född på Boda viltforskningsstation 
i Enånger, utplanterad 1988, 

TABELL l. 
Nio uttrar från regionen har lämnats in till 
Naturhistoriska riks museetför analys. I de 
flesta fallen är djuren påkörda i trafilc. H al
terna anges på basis av fettvikte n. 

ej analyserad. 
2) Ej analyserad. 
3) Ej analyserad. 

Lokal Muskel/lever Art (antal) År An m 

HOFORS KOMMUN 
Dammsjön (Skommarhyttan) <0,05 gädda ~~~ 1982 SLV 
Dammsjön (Stenshyttan) <0,05 gädda 1982 SLV 
Lillgösken 0,07 gädda (5) 1982 SLV 
Stor-Gösken 0,09 gädda (2) 1974 SVA 

0,18 5,03 gädda (3) 1976 SLV 
0,10 gädda (2) 1980 SLV 

Sälgsjön (Kalvnäs) 0,05 abborre (3) 1982 SLV 
0,6 gädda (2~ 1974 SVA 

<0,05 gädda (2 1982 SVL 

HUDIKSVALLS KOMMUN 
Södra Dellen 0,010 mört (2) 1986 SNV 
(homogenat) 
Kyrksjön (Forsa) 0,030 mört (2) 1986 SNV 
(homogenat) 

0,032 gädda (3) 1989 SNV 

SANDVIKENs KOMMUN 
Ö:a storsjön (pkt 2) 0,8 gädda (2) 1975 u 

~pkt 5) 1,6 gädda (2) 1975 u 
pkt 2~ 0,5 gös (1) 1975 u 
~pkt 5 0,3 gös g~ 1975 u 
pkt 16) 0,4 gös 1975 u 
(pkt 2) 0,4 sarv (1) 1975 u 

V:a Storsjön (pkt 12) 0,2 2,4 gädda ~1) 1975 u 
0,06 1,7 gädda 3) 1975 u 

Analyser: 
SLV =Statens livsmedelsverk 
SVA =Statens Veterinärmedicinska Anstalt TABELL 2. 
SNV =Statens Naturvårdsverk PCB-halter, mg/ leg, u =Umeå universitet ifislcfrån Gäuleborg. 
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FIGUR 3. 
PCB-halter i döda uttrar 
1970-1987, analyserade 
av Naturhistoriska riks
museet. 



METODIK 

Undersökningen har genomförts som en 
inventering av spillning och markerings
platser på barmark. Metoden har utar
betats i Storbritannien och framgångs
rikt använts inom "Projekt Utter" vid in
venteringar i skilda delar av landet. I 
korthet går metoden ut på följande. 

Uttern markerar sitt hemområde med 
ett analsekret som följer med spillning
en. Spillningen placeras i regel på speci
ella platser som markanta stenar, klipp
hällar, trädstockar och andra framträ
dande föremål intill vattendragen. Spill
ningen kan i torrt väder eller i skyddade 
lägen, t ex under broar, bevaras i flera 
veckor. Med kännedom om utterns va
nor och träning i identifiering av spill
ningen kan alltså utterns närvaro i ett 
vattenområde avslöjas med mycket god 
säkerhet. 

Inventeringens huvudmålsättning var 
att fastställa vilka vattendrag som fort
farande hyser utter. Alla vattendrag och 
vattendragsgrenar med ett avrinnings
område på minst 100 km2 har invente
rats, dvs i stort sett alla vattendrag som 
kan tänkas hysa en egen utterstam. 
Dessutom har flera mindre vattendrag 
och enstaka kustlokaler inventerats. 

Vid själva fältarbetet har förutom fö
rekomst och frånvaro av utterspillning 
även mink och kräftor registrerats. De 
senare ingår nämligen i utterns och 
minkens matsedel. 

Lokalerna och resultatet har registre
rats på blanketter och på karta. Lokaler, 
där utterspillning påträffades, har doku
menterats på särskilda blanketter och 
spillningens sammansättning har beskri
vits. Inven teringsarbetet gjordes hösten 
1987 och 1988. För fältarbetet svarade 
Elisabet Rosendal, Jan Apelqvist, Jerker 
Persson, BeritMartinsson, KjeULarsson, Jan 
Elmhag och Peter Ståhl. 

Spår av utter - Bresiljeån. 
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RI~SULTAT 

Utter 

Totalt kontrollerades 5741okaler i 47 vat
tendrag. De undersökta vattendragen har 
en sammanlagd längd av 130 mil. Inven
teringen får betraktas som heltäckande 
och ger troligen en ganska rättvis: bild av 
den kvarvarande utterstammen i länets 
vattendrag. I kustområdet, där enstaka 
observationer fortfarande görs, harr 13 lo
kaler kontrollerats . Dessa resulterade 
inte i några säkra utterspår, varlför före
komsten längs kusten fortfarande är 
oklar. 

Säkra uttertecken påträffas på 83 av 
574 undersökta lokaler - 15 procent. 
Osäkra uttertecken fanns på 6 procent 
av lokalerna. Av de 47 vattendrag som 
inventerades fanns utter i 21 (i fem vat
tendrag dock bara perifert}. 

Resultatet kan jämföras med invente
ringen i norra Norrland där utter fanns 
på 12 procent av de undersökta lokaler
na {Olsson, M., Sandegren, F. & Sjöåsen, 
T. 1988) . I södra Sverige visade ca 5 pro
cent av lokalerna spår av utter ($ande
gren> F. & Olsson, M. 1984). 

Provpunkterna med uttertecken grup
perar sig på sju tydligt åtskilda lokalom
råden. Områdena har med ledning av in
venteringen och rapporterade utterobser
vationer avgränsats i figur 4. 

Eftersom olika individer inte kan sär
skiljas, ger inventeringsmetoden myck
et begränsad infvrmation om antalet ut
trar i ett vattendrag. Med ledning av an
dra rapporter har dock följande bedöm
ning gjorts ("föryngring förekommer'' 
innebär att hona med unge eller minst 
tre samtidigt observerade djur rapporte
rats, se tabell). 

Observationer 1983-1992l 

Under 1980-talet rapporterad~::; utter
observationer flitigt, framförallt till Boda 
viltforskningsstation i Enånger. Rappor
tering har också skett till Riksmuseet 
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Utterområden 

l. Jädraån, Vallbyån, 
Borrsjö ån 

2. Nianån-Enångersån 

3. Galvån-Ljusnan 

4. Öv Voxnan-Gryckån
Håvaån~ Loån 

5. Björnån 

6. Me11anljusnan med 
biOöden 

Utterförekomst 
(bedömning) 

f'ungerande 
uttergrupp, 
föryngring förekommer 

Enstaka uttrar 

Fungerande uttergrupp, 
föryngring förekommer 

Fungerande uttergrupp, 
föryngring förekommer 

E:nstaka uttrar 

Fungerande uttergrupp, 
föryngring sannolik 

7. Framsäng.sån-Kölån- Enstaka uttrar 
Harmångersån 

och Länsstyrelsen. Även jägarna rappor
terar utterförekomst i den årliga viltrap
porteringen t ill Länsjaktvårdsförbundet. 

Rapporteringen sker dock i form av en 
relativ bedömning av stammens storlek 
inom jaktvårdsområdet, vilket gjort att 
endast en del rapporter varit tillräckligt 
exakta för att kunna användas i detta 
sammanhang (en övergång till rapporte
ring av enskilda observationer vore med 
tanke på utterns nuvarande ställning 
önskvärd). Rapporterna har samman
ställts i figur 5. 

Rapporterade uttrar visar överlag en 
god samstämmighet med inventeringens 
resultat. 2/3 av de 77 rapporterna ligger 
inom de avgränsade utterornrådena. Någ
ra avvikelser kan kommenteras. 

Från Hamrångeåns vattensystem har 
utter regelbundet rapporterats. Hösten 
1987 då invet'lteringen gjordes i detta om
råde hittades inga uttrar. Inga rapporter 
föreligger heller efter denna period. Av 



Utterlokaler 

• sAker obeervotlon 
e oellker obaervellon 
O Ingen obaervetlon 

FIGUR 4 . Provpunkter med och utan utter 1987/1988. 
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Utterobservationer 

.Å FamilJegrupp 
• Spllr 

• 

FIGUR 5. Rapp orterade utterobservationer 1983-1992. 
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alJt att döma har uttern försvunnit från 
detta tidigare "säkra" tillhåll. 

Även i Nedre Dalälvsområdet görs en
staka utterobservationer. Det relativt be
gränsade antalet rapporter i detta välbe
sökta område och inventeringsresultatet 
antyder dock att området saknar fast 
stam. Det kan också konstateras att om
råden med fungerande uttergrupper inte 
alltid avspeglas särskilt tydligt i rappor
teringen. 

Utterstammens storlek och 
utveckling i Gävleborg 

Vintern 1965/1966 och vintrarna 1975-
1977 genomförde Svenska jägarförbun
det en rapportinven tering av utterföre
komsten i hela landet. Vintern 1966/ 
1967 rapporterades sammanlagt 50 ut
trar från Gävleborg (241 i hela landet). 
1975-77 rapporterades 71 uttrar (580 i 
hela landet). Andelen rapporter med ut
ter av totala antalet rapporter hade dock 
sjunkit från 76 procent till 34 procent. 
Det högre antalet uttrar under den se
nare inventeringen får närmast ses som 
ett resultat av ökad rapportering. 

Resultatet av inventeringen 1975/1976 
framgår av figur 6. De flesta aktuella ut
terområden känns igen i kartbilden, men 
egendomligt nog saknas rapporter från 
Hamrångeån och Mellanljusnan med bi
flöden. 

Med ledning av de rapporter som er
hölls 1975- 1977 och en kontrollinvente
ring i några utvalda områden, bedömdes 
utterstammen omfatta 1000- 1500 djur 
1978 (Erlinge, S. & Nilsson, T. 1978). Om 
antalet rapporterade uttrar i Gävleborg i 
likhet med riket i övrigt representerar 
hälften till en tredjedel av det verkliga 
antalet djur, fanns vid denna tid 150-
200 djur i länet. 

Den nu genomförda inventeringen ger 
egentligen inte några upplysningar om 
antalet uttrar. Avgränsningen av aktu
ella utterområden ger dock vissa ramar 
för populationens storlek. Områdenas 
storlek i kombination med andelen säk
ra uttertecken och mängden spillning ger 
också en relativ uppfattning om antalet 
uttrar inom områ dena. Med hjälp av rap-
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porterade utterobservationer och en del 
andra undersökningar kan en ungefär
lig skattning göras. 

En tidigare bedömning (Ståhl1987) har 
av erfarna inventerare bedömts alltför op
timistisk. En mer försiktig bedömning 
skulle kunna innebära att områden med 
fungerande u Uergrupper omfattar i ge
nomsnitt fem djur och områden med en
staka uttrar ca två djur. Detta ger med 
hänsyn taget till att några uttrar mis
sats vid inventeringen (vilket bevisligen 
har inträffat vid Dalälven) en total popu
lation på ca 30 djur, innefattande ett tio
tal ynglande honor. 

Jämfört med tidigare inventeringar 
skulle detta innebära att en kraftig ned
gång av utterstammen skett under den 
senaste tioårsperioden (1977-1988). Be
dömninga rna har dock gjorts på så olika 
grunder att det förefaller ytterst vansk
ligt attjämföra dem. Framför allt bedöm
ningen av rapporterna från 1975/1976 är 
mycket osäker. Det måste konstateras 
att vi för närvarande inte kan avgöra om 
uttern fortfarande minskar i länet. 

Resultatet kan lättare jämföras med 
utterinventeringen i Dalälvens och Ljus
nans avrinningsområde 1984 (Olsson, M., 
Rosendal, E. & Sandegren, F. 1984) som 
genomfördes med samma metod. J båda 
fallen erhölls en 15-procentig spårfrek
vens. Inventeringarna 1987- 1988 och 
1984 överlappar delvis varandra (se figur 
15 och 16). J den överlappande delen, som 
utgörs av Sandsjöån och övre Voxnan med 
biflöden, påträffades u t ter på 14 av 57 
punkter, 25 procent, 1984 och på 11 av 
48 punkter, 23 procent, 1987. I alla vat
tendrag, som hyste utter 1984, fanns ock
s å utter 1987. Resultaten är överraskan
de samstämmiga. Uttergruppens storlek 
och djurens rörelsemönster förefaller 
inte h a ändrats mellan åren. 

Att uttern minskat mycket kraftigt un
der 1900-talet, i Länet såväl som i riket, 
är dock oomtvistat. Från att ha förekom
mit tämligen allmänt i alla större vat
tendrag och även efter kusten finns ut
ter nu endast i va rt tredje större vatten
drag i länet. Stora delar sakn ar helt ar
ten. Utterns situation i länet får bedö
mas som mycket sårbar. 



Utterlokaler 

e ropporltrad U\tor(örokomsl 

.. 3 ONIIIlNIÅN 

U liAnMÅNG EnS ÅN 

46 OHÅNOEnSÅN 

~fl NIIINÅN l OnANOEÅN 

n NonnllliiÅN 

48 lJUSNIIN 

49 sKARJÅN 

61 TES1E80ÅN 

63 DilLA l VEN ,. 

FIGUR 6. Resultat av Jägarförbundets utterinventering 1975/1976. 
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Dock visar inventeringen att situatio
nen inte är fullt så alarmerande som i 
syd- och mellansverige. Den nuvarande 
populationen och fördelningen av utter
områden är sannolikt tillräcklig för en 
långsam återhämtning. Tecken på en 
sådan återhämtning finns i vissa_ delar 
av landet, vilket även inger hopp för Gäv
leborg. En ytterligare minskning kan dock 
innebära att populationen når en lkritisk 
njvå där den kan ha svårt att på egen 
hand återhämta sig, även om miljögift
belastningen helt upphör. 

Utterns förekomst i först1rade 
och eutrofa vatten 

I södra Sverige förekommer utter i dag 
endast i mycket näringsrika och eutro
fierade vatten. Även i övre Norrland finns 
ett samband mellan förhöjd produktion 
och utterförekomst (Olsson, Sandegren & 
Sjöåsen, 1988). Man skulle därför förvän
ta sig ett Likartat förhållande i Gävleborg. 
Inventeringsresultatet visar emellertid 
att så inte är fallet. Det är i de svagt 
eutrofierade och helt opåverkade vattnen 
som uttern har sina huvudförekomster i 
länet. Även i en del försurningspåver
kade vattendrag finns utter. 

Vanligtvis saknas utter i de nedre de
larn a av vattendragen som både är eu
trofierade och starkt kulturpåverkade i 
övrigt. Eftersom det finns en stark kopp
ling mellan alkalinitet och trofigrad tor
de nedanstående tabell illustrera b å de 
u Uerförekomstens förhållande tHl tron
nivå och försurning. 

Utterförekomst och alkalinitet 

Alkalinitet 

Antal under
sökta lokaler 

Lokaler med säk-

>0.10 0.10 ->0.05 

380 119 

ra uttertecken 47 27 

Andeliprocent 12 23 

57 

8 

14 
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Utterförekomsten i regle rade 
vattendrag 

Av de undersökta vattendragssträckorna 
är ungefär 12 procent starkt påverkade 
av vattenkraftutbyggnad och reglering. 30 
procent är måttligt påverkade och reste
rande sträckor är litet eller inte alls på
verkade av kraftverk och reglering. 

Av följande tabell framgår att mycket få 
utterobservationer gjorts i starkt regle
ringspåverkade vatten och att opåverka
de och svagt påverkade vattendrag i lä
net hyser en något högre u t terfrekvens 
än måttligt-tydligt påverkade vattendrag. 

Utterförekomsten i olika starkt 
regleringspåverkade lokaler 

Påverkan av 
kran.verk 
och reglering ingen 

Antal under
sökta lokaler 

Lokaler med 
säkra 
u t tertecken 

Andel i procent 

D:o i VoJmans 
och Ljusnans 
huvudflöden 

Mink 

325 

56 

17 

14 

167 

23 

14 

13 

Måttl-stark 
totalregle
rade vatten 

64 

3 

5 

6 

Mink fanns i samtliga inventerade vat
tendrag och på 77 procent av de under
sökta provpunkterna (figur 7). Utterinven
teringen i övre Norrland 1986- 1987 re
sulterade i en betydligt lägre frekvens 
mink- 53 procent (Olsson, Sandegren & 
Sjöåsen, 1988). 

Eftersom konkurrensen med mink an
förts som en tänkbar förklaring till ut
terns tillbakagång kan det vara av intres
se att analysera fördelningen mellan ar
terna i inventeringsresultatet. Om min
ken vore en väsentlig orsak till utterns 
tillbakagång kunde man förvänta sig att 
vattendrag med utter skulle hysa färre 
minkar. Vare sig denna inventering el
ler den i övre Norrland ger dock något 



Minklokaler 

• säker observation 
O Ingen observation 

FIGUR 7. Provpunkter med och utan minlc 1987 l 1988. 
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stöd för detta. I vattendrag, där utter fö
rekommer, hittades mink på 78 procent 
av lokalerna. Samtliga vattendrag med 
utter hyser också goda stammar av mink 

u K u K U K U K 
+ - + + - + 

Prov-
punkter 248 116 66 151 

Mink 185 99 43 123 

0/o 75 85 65 82 

TABELL 3. Andelenprovpunkter med min/c 
i vattenområden utan resp. med utter och 
lcräftor. 

I vattendrag med både utter och kräf
tor var dock andelen mink bara 65 pro
cent (tabell 3). Möjligen kan detta bero 
på att uttern tränger ut minken inom 
områden där de utnyttjar samma födo
resurs. Materialet är dock så litet att 
dessa avvikelser mycket väl kan vara en 
effekt av slumpfaktorer. 

Minkstammens utveckling 

Minken etablerade sig tidigt i länet. I slu
tet av 1930-talet fanns lokala stammar 
av förvildade minkar här och var efter 
länskusten. Efter kriget ökade mink
stammen dramatiskt både i länet och 
landet som helhet. Under 1960-talet 
hade minken koloniserat praktiskt taget 
hela landet och ökningen avmattades nå
got. Under 1970-talet skedde t o m en 
minskning- åtminstone i landet som hel
het. Denna utplaning och minskning har 
förklarats med att populationens tillväxt
fas kulminerat och att miljömotståndet 
ökat ( Gerell 1979). 

Sedan slutet av 1970-talet och under i 
stort sett hela 1980-talet visar dock 
fångststatistik ånyo en ökning som t o m 
överträffar den snabba tillväxten under 
den mest expansiva perioden. Som en 
tänkbar förklaring till minskningen un
der 1970-talet har bl a miljögifter an
förts. Den efterföljande tillväxten sam
manfaller med en snabb minskning av 
PCB-halterna i svensk miljö (Olsson mfl 
1988). 
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J fångststatistik frå n Gävleborg (figur 
8) salmas en tydlig minskning av stam
men under 1970-talet. Däremot syns en 
tydlig mellanårsvariation som skulle 
kunna svara mot tillgången på gnagare. 
För länets del syns också en markant 
och bestående ölming som börjat omkring 
1981. Ökningen sammanfaller med rä
vens minskning på grund av rävskabb. 

Under denna period har också både 
mård och grävling ökat markant i länet. 
Fångsten av mink i länet överstiger nu 
fångsten av räv. Det förefaller rimligt att 
det är den minskade konkurrensen från 
räv som är huvudorsaken till minkens 
snabba populationsökning under 1980-ta
let. 

Det är dock inte uteslutet att också 
miljögifter kan påverka minkpopulatio
nen. Detta borde i så fall avspeglas på 
minkförekomsten i de kraftigast belas
tade vattendragen i länet. Sådana ten
denser finns också. 

I tre vattendrag är frekvensen prov
punkter med mink påtagligt lägre än ge
nomsnittet, nämligen Gavleån-Hoån (40 
procent) och Voxnan nedströms Voxna 
(42 procent). Utter saknas i båda men 
förekommer i biflöden. Halter av miljö
gifter är inte i detalj kända men vatten
dragen tillhör de h årdast industribelas
tade. i länet. 

Kräftor 

Vattendrag som hyser kräftor avslöjas 
nästan alltid i både minkens och utterns 
spillning. Det har därför inte medfört 
nå got merarbete att registrera förekomst 
av kräftor under fältarbetet. Provpunk
ter där kräftor registrera ts redovisas i 
figur 9. Kartan ger en ungefärlig bild av 
förekomsten av kräftor i länet. 
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FIGUR 8. Fångststatistikför minlc (bilden), mård, grävling och räv i Gävleborg (be
arbetad efter Lindlöf & Ellström 1980). 
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Kräftlokaler 

e säker observation 
O ingen observ!)ton 

FIGUR 9. Provpunkter med och utan kräftor 1987/1988. 

23 



HUR RÄI)DAS UTTERN? 

Förslag t ill åtgärdsprogralm MIWÖGIFTER: 

Uttern är genom sin känslighet, sitt ute- O 
slutande akvatiska födoval och sin posi-

Ett länstäckande kontrollprogram 
för analys av långdistansspridna 
miljögifter, särskilt PCB och kvick
silver, bör upprättas. Analyser bör 
ske på fisk och eventuellt mink. 

tion i toppen av näringskedjan en käns-
lig indikator på miljötillståndet i vår na-
tur. En livskraftig utterstam i et t vatten 
är en god indik a tion på att fisk kan ätas 
regelbundet u t an fara för människors D 
hälsa. 

Kontinuerlig uppföljning av miljögif
ter bör ske i särskilt belastade 
vatten t ex Gavleåns vattensystem. 

Utterns överlevnad och möjlighet till 
återhämtning beror kanske främst på 
miljögiftsbelastningen i vår natur, men 
en mängd andra faktorer är också bety
delsefulla. Havsörnens nedåtgående 
trend har vänts uppåt främst tack vare 
åtgärder som lett till en ökad överlevnad 
av unga fåglar. Genom att förbättra mil
jöer och reducera direkta faror och stör
ningar kan a lldeles säkert också utterns 
utveckling påverk as i positiv riktn ing. 

B. PRÖVNING OCH PLANERING 

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER SOM HELT BÖR 
UTGÅ INOM KÄNDA UTTEROMRÅDEN: 

O Rensning och kanalisering av 
vattendrag- även småbäckar. 

D Rotenonbehand ling av nya vatten. 

Följande punkter innehåller dels för- O 
slag till åtgärder och hänsyn som kan 

Jakt med slagfälla för bäver bör inte 
medges så länge utterstammen är 
svag (gäller hela länet). öka överlevnaden bland länets viilda ut-

trar, dels metoder för att bedöma stam-
men s utveckling i länet. D Vattenkraftreglering och byggande 

av nya kraftverk. 

A. ÖVERVAKNING o Etablering av miljöfarlig industri i 
anslutning till vattnet. 

INVENTERING OCH RAPPORTERING: 

D 

D 

D 

Kontroller av utterns status i länet 
bör ske regelbundet. Länsinvente
ringar av den typ som nu genom
förts bör ske medjämna mellanrum 
- förslagsvis vart femte år. 

Vinterinventeringar inom k ända 
utterområden (figur 11) bör göras för 
att kartlägga antalet uttrar och om 
föryngring förekommer. 

En organisation för att tillvarata upp
gifter om observerade uttrar bör 
skapas. En väl fungerande rappor
tering är ett effektivt komplement 
till inventeringarna. Eventuellt bör 
särskilda bevakare inom olilk:a 
utterområden utses (detta kan er
sätta andra punkten ovan.) 
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D Verksamhet som leder till utsläpp 
eller läckage av m iljögifter, t ex 
bränning av avfall som kan innehålla 
rester av PCB. 

EXEMPEL PÅ HÄNSYN OCH BIOTOPFÖR
BÄTTRINGAR INOM KÄNDA UTTEROM
RÅDEN: 

D Ombyggnad av gamla kraftverk b ör 
ske med hänsyn till utterförkomsten 
så att naturliga passager för uttern 
skapas. Goda fiskeplatser nedom 
kraftverket upprätthålls eller till
skapas. 

D Gamla vattendomar med otillräck
lig vattenföring omprövas. 



O Hänsynsfulla återställningsarbeten 
i vattendrag som flottleclsren::>ats. 

C. MARKANVÄNDNING 
OCH FRILUFTSLIV 

SKOGSBRUK: 

O Undvik skyddsdikning och rensning 

JAKT OCH FISKE: 

O Många uttrar omkommer i ryssjor. 
Vid fiske med ryssjor- se till att en 
luftspalt lämnas så att en infång
ad utter kan få luft. l vatten, där 
utter vistas regelbundet, bör fiske 
med ryssjor, gäddsaxar, mörtmjär
dar eller liknande redskap undvi
kas. 

av gamla diken som kan ledat ut o Använd inte minkfällor med så stor 
ingångsöppning att en utter kan 
fastna i fällan (största öppning om
kring 5 cm). 

slam i fiskförande vattendrag. 

O Låt aldrig en avverkning gå ända 
ned till stranden, oavsett vatten-
dragets storlek. Lämna alla träd o Var särskilt uppmärksam vid jakt 

efter mink och bäver i utterområ
den. Håll tillbaka skott om du inte 
är helt säl<.er - det kan vara en 
utter. 

o 

o 

inom skyddszonen (även gran). sto-
ra yviga granar i strandkanten är 
särskilt viktiga eftersom uttern be
höver skyddande gömslen för vila 
och pälsvård. 

Kring höljor nedanför forsar och lik
nande lämpliga fiskeplatser ställs 
särskilt stora krav på hänsyn. 

skogsvägar över bäckar och åar bör 
anläggas så att uttern väljer att följa 
bäcken under vägen istället för att 
springa över vägen och riskera att 
bli påkörd. Broar är bättre ä11 trum
mor. Under bron bör rymmas en 
bit strand. 
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O Undvik att störa uttern inom områ
den där den vistas regelbundet. 

D. UTPLANTERING 

Om det visar sig att uttern minskar el
ler populationen i länet är oförändrat li
ten under lång tid bör utplantering över
vägas. För närvarande finns dock åtmins
tone en förhoppning att arten skall kun
na. återhämta sig spontant. Övervaknings
ledet under punkt A blir viktigt för att 
avgöra vilka insatser som skall sättas in. 



o 

OMRADESJaESKRIVNINGAR 

DYRÅN 

Dyrån är med sitt avrinningsområde på 
51 km2 och en sammanlagd län gd av 13 
km ett av de mindre vattendragen i in
venteringen. Vattensystemet är sjöfat
tigt, har en tämligen brant och rak fall
profil och är oreglerat. Ån rinner till stor 
del över grunda sand- och grusbottnar. 
Vattnet är rent och näringsfattigt men 
ändå ovanligt välbuffrat p g a basiska 
bergarter i systemets övre del. Ån utgör 
reproduktionsområde för havsöring men 
hyser också rildigt med bäcköring. 

RESULTAT: Inga utterobservationer gjor
des. Mink förekommer på alla och bäver 
åtminstone på en av stationerna. 

ANDRA RAPPORTER: Från Svenska Jä
gareförbundets utterinventeringar vint
rarna 1966/1967 och 1975/1976 finns 
inga rapporter från Dyrån. Utterspår sågs 
dock vid ån norr otn Gnarp i april 1985 
och vid Norrfjärden ett år senare . 

ANMÄRKNING/BE DÖMNING: Ån är sä
kert för liten för att ensam kunna tjäna 
som födaområde för en alldeles så liten 
utterstam. Ån kan dock mycket väl ut
nyttjas mer eller mindre regelbundet av 
kustlevande uttrar. 

GNARPSÅN - ANNÅN 

Gnarpsåns avrinningsområde år 229 
km2. Ån är i huvudsak oreglerad och 
utan sjöar. Den nedre delen av systemet 
(Gnarpsån) skiljer sig väsentligt från den 
övre (An nån). Den ca 15 km långa ne
dre delen är lugnflytande och rinner hu
vudsakligen i en uppodlad dalgång. Be
byggelse och åkermark förekommer 
längs större delen av sträckan. De sista 
kilometrarna till utloppet i havet har stör
re fallhöjd och rinner fram i en djiup ra
vin. Gnarpsån är kraftigt eutrofierad. 

Annån har större fallhöjd och innehål
ler många och långa strömsträckor men 
också lugnflytande meanderpartier. 
Annåns vatten är rent och förhål lande-
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vis välbuffrat. Denna del utgör också ett 
fint öringvatten. Nedre delen av ån ut
gör reproduktionsområde för havsöring. 

RESULTAT: Inga uttertecken observera
des. Mink noterades på 8 av lO provpunk
ter. 

ANDRA RAPPORTER: Från utterinvente
ringen 1966/1967 finns en uppgift om till
fällig utterför ekomst Vid Grännsjön väs
ter om Annån sågs spår och spillning vid 
sjöns utlopp sommaren 1987. Denna del 
av systemet har inte kontrollerats. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Observatio
nen ovan härrör troligen från något djur 
som tillfälligt (?) vandrat över till Gnarps
åns vattensystem från Harmångersåns 
vattensystem där en, av allt att döma, 
livskraftig utterstam finns. 

HARMÅNGERSÅN 

Harmångersåns vattensystem innefattar 
de större biflödena Kölån och Framsäng
sån, villm redovisas separat. Tillsammans 
upptar avrinningsområdet en yta av 12 O l 
km2. Vattensystemet är rikt på sjöar. I 
synnerhet gäller detta Harmångersåns 
huvudfåra som från Hassela till utloppet 
i havet länkas ihop av en serie stora sjö
ar. 

Vattendraget byter namn efter varje sjö 
och kallas uppifrån och ned Rexforsån, 
Älgeredsån, Kyrkbyån och Harmånger
sån. An innehåller både branta forsar, 
lugnflytande sträckor och större lugnvat
ten (sel). Odlad mark, glesbebyggelse och 
tätorten Bergsjö är belägna efter ån som 
annars domineras av skogsmark. 

Den nedre delen från Storsjön till ut
loppet vid Strömsbruk är totalreglerad. 
största forsen nedströms storsjön är 
torrlagd. Övriga sträckor är mycket litet 
påverkade av regler'ing. Rester efter gam
Ja dammar, sågar, kvarnar m m finns på 
åtskilliga ställen. Ans vatten är välbuff
rat och sannolikt något eutrofierat. 



Vattensystemet är med avseende på 
födatillgång väl lämpat för utter. Förut
om abborre och gädda förekommer gös, 
nors, ål, lake, braxen, harr och tämligen 
storvuxen laxöring. Dessutom finns rik
ligt med kräftor. Havsöring förekommer 
i mynningsområdet. 

INDUSTRIER: I Bergsjö finns en verk
stadsindustri. Utsläppen går till renings
verk. 

RESULTAT: Spår efter utter (gammal 
spillning) påträffades vid Hasselasjöns ut
flöd e i Rexforsån. Vid de sex nedströms 
liggande provpunkterna fanns enbart 
mink. 

ANDRA RAPPORTER: Utter uppges tidi
gare ha funnits i å n ("dock ej de senaste 
20 åren"). Spillning och spår från utter 
vid Grännsjön sommaren 1987 har rap
porterats. Sjön, som tiUhör Gna.rpsåns 
vattensystem, ligger 5 km NO om Alge
redsån. Vid utterinventeringen 1966/ 
1967 uppgavs tillfälliga observationer från 
Harmångersån utan närmare precise
ring. Från 1975/1976 finns tre observa
tioner (kring Ede, Älgered och Girnmsjön). 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Systemet 
är i många avseenden idealiskt för ut
ter. Det är därför anmärkningsvärt att 
utter bara kunde konstateras i den övre 
delen av ån . Från resterande delar av 
systemet finns heller inga sentida rap
porter. Det ligger nära tillhands att mis
stänka förhöjda hatter av miljögifter i 
dessa delar. Analys av i första hand PCB
halter i sediment och fisk är därfötr önsk
värd. 

KÖ LÅN 

Kölån utgör den övre delen av Harmång
ersåns vattensystem (uppströms Hasse
l.a). Ans avrinningsområde är 310 km2. 
An har en brant fallprofil utan större vat
tenmagasin och faller drygt 150 m på den 
15 km långa sträckan mellan stensjön 
och Ässjö. Vattendraget är oregle.rat men 
starkt påverkat av flottledsrensningar. 
Odlad mark och bebyggelse förekommer 
bara vid Ässjö. Ån är därför näringsfat
tig och tämligen svagbuffrad. 

RESULTAT (figur 10): Av tio kontrollera
de sträckor p åträffades säkra utterteck-
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en på sex. Både gammal och färsk spill
ning observerades. På en lokal fanns bin
nikemask i spillningen. Minkspår obser
verades på samtliga lokaler . I januari 
1990 gjordes en spårinventering i områ
det (figur 11). En utter uppehöll sig vid 
detta tillfälle i ån (Isaksson & Norrgran, 
1990). 

ANDRA RAPPORTER: Två rapporter fö
religger från området - Kö lån december 
1983 och Fångån-Kölån januari 1985. 
Även äldre uppgifter finns. Från utter
inventeringen 1966/1967 finns ingen 
uppgift från Kölån. 1975/1976 anges ut
ter dels ovan Kölsjön, dels vid Assjö, dvs 
inom samma område som utter observe
rades under den nu gjorda inventering
en. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: En grupp 
uttrar förekommer uppenbarligen i det
ta vattendrag och angränsande biflöden 
till Harmångersån. Sparsam förekomst 
har också rapporterats från denna del 
av systemet under en lång följd av år. 

SKANSÅN-FRAMSÄNGSÅN 

Ån liknar Kölån men är större och har 
ett flackare och mer slingrande lopp. Den 
nedre delen, d v s Skansån, är dock myck
et brant. Framsängsån åtföljs längs hela 
sin sträckning av isälvsavlagringar och 
kantas flerstädes av branta åssluttning
ar. Ån är mestadels bred och grund med 
bottnar av isälvsmaterial - alltifrån sand 
och grus till rundslipade block och ste
nar. An och dess strän der är ofta vege
tationsrika. 

Systemet är i det närmaste helt oreg
lerat. Tidigare dammar bl a för flottning
en är utrivna. En damm finns vid Frans
hammar nederst i systemet. Ans vatten 
är rent och tämligen välbuffrat. 

RESULTAT (figur 10): Utter konstatera
des med säkerhet på två punkter där 
både gammal och färsk spillning påträf
fades. Mink noterades på a lla invente
rings punkter. 

Vid spårinventeringen i Medelpad i ja
nuari 1990 fanns en "liten och en stor 
utter" i Framsängsån med biflöden 
( Isalesson & Norrgran, 1990). 



Hasselasjön 

Ut1erlokaler 

0 osäker observation 
• säker observation 
O ingen observation 

n. 
'.J 

FIGUR 10. Resultat av inventeringen- nordöstra Hälsingland. 

ANDRA RAPPORTER: Inga andra rappor
ter har framkommit. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Närvaron av 
utter både i Framsängsån, Köl ån och de 
övre delarna av Harmångersån visar att 
en uttergrupp fortfarande finns i syste
met. 

SVÅGAN 

Svågans avrinningsområde uppströms ut
flödet i norra Dellen omfattar 966 km2. 
Medelvattenföringen är 9,7 m3 fs . 

Nedre halvan av Svågan är lugn:Oytan
de med långa välutvecklade meander
sträckor. Älven rinner här djupt nedsku
ren i omgivande isälvsediment. stora de
lar av dalgången är uppodlad men älven 
är överallt avskild från den odlade mar 
ken av yppiga strandskogar av gråal och 
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andra lövträd. Även om enstaka fors
sträckor förekoromer i den nedre delen 
är fallhöjden koncentrerad till älvens 
mellersta deJ som därför tagits i anspråk 
för kraftproduktion. En sträcka av 5 km 
av älven har här torrlagts (Tvärforsen). 
Övre delen av Svågan innehåller flera 
stora sjöar som fungerar som reglerings
magasin. Älven splittrar här upp sig i flera 
mindre åar. 

Svågans vatten är välbuffrat. De till
rinnande vattnen i Svågans övre del har 
dock betydligt sämre motståndskraft mot 
försurning och kan klassas som försur
ningskänsliga. 

Svågan är flitigt utnyttjad för fritids
fiske. Älven hyser både laxöring (spar
samt) och harr (ordinärt). I den nedre de
len förekommer rikligt med gädda. Bä
vern är numera allmänt förekommande 
i hela systemet. 



RESULTAT: Utter saknas. Mink förekom 
på 12 av 14 inventerade provpunkter. 

ANDRA RAPPORTER: Utter har tidigare 
förekommit i systemet. Åtminstone två 
sentida observationer finns - Svågan ja
nuari 1985 och Brännås februari 1986. 
Inventeringen 1985 f 1986 innehåller inga 
uppgifter från Svågan. 1966/1967 anges 
tillfälliga observationer för Delångersån 
utan närmare lokalangivelse. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Utter sak
nas i systemet. 

' • ' • ' • -..... 

,._ riktning 
PJrska 
gamla 
riktigt gamla 

<r datum (PJrska spår) 

O lOkm 

NIANÅN 

Nianåns avrinningsområde är 202 km2 
stort och rikt på sjöar. Ans huvudflöde 
är 15 km långt och sträcker sig i öst
västlig riktning mellan de stora Niansjö
arna och havet. Genom dessa sjöar får 
systemet kontakt med Ljusnans avrin
ningsområde, vilket innebär att uttrar 
lätt kan vandra över från Ljusnarr till ha
vet och vice versa. 

Ån rinner genom ett småbrutet och va
rierat landskap som domineras av skogs-

Stöde 

~-

_ ,,,,'1.-~"~~~-'-~> 
'P-~..... ---. 

' ./ 

c -
' } 

FIGUR 11. Observerade utterspår under vinterinventeringen i januari 1990 
(efter Isalesson & Norrgran 1990). 
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mark men också innehåller odlad mark. 
Kortare strömsträckor växlar med lugn
flytande partier. Systemet är något på
verkat av vattenreglering genom dammar 
i övre delen av systemet. Ett kraftverk 
finns vid utloppet i havet. Vattensyste
met är mycket svagbuffrat och åtminsto
ne delvis försurningsskadat. Niansjöar
na har dock kalkats varför vattnet i hu
vudfåran har pH-värden kring 7 medan 
pH-värdena i biflödena tidvis är mycket 
låga. 

Omfattande fiskevårdande åtgärder 
har gjorts för att förbättra öringfisket. 

RESULTAT (figur 12): Utterspår hittades 
på tre provpunkter. Dessutom fanns 
osäkra uttertecken på flera andra punk
ter. Mink fanns på sju stationer. 

ANDRA RAPPORTER: En uppgift finns 
från Långsjön, ca 10 km norr om ån, där 
en utter skall ha observerats i april 1987. 
Också från Mössön som ligger 6 km från 
Nianåns utlopp har utter rapporterats -

Utterlokaler 

Q osäker observation 
e säker observation 
O ingon observation 

två uttrar 1984. Vidinventeringen 1966/ 
1967 observeras utter regelbundet vid 
Nianåns utlopp i havet. Från 1976/1977 
finns däremot inga rapporter. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Enstaka ut
trar förefaller vistas regelbundet i ån. Ob
servationerna antyder att uttrarna i om
rådet delvis är kustlevande. 

o o 

EN ANGERSAN 

Enångersåns vattensystem är 133 km.2 . 
An har sina källflöden i den kraftigt ku
perade terrängen innanför Enångerskus
ten. Inom denna del faller ån markant 
och avgrenar flera bäckar, avvattnande 
källsjöarna Stultsjön, Telocksjön och 
Grottsjön. Ans nedre del är flack och rin
ner till stor del genom odlad mark. An är 
i det närmaste oreglerad, några dammar 
förekommer vidEnångers kyrka. 

Systemets vatten är svagbuffrat. De 
flesta sjöarna i systemet har kalkats och 

FIGUR 12. Inventeringsresultat - Nianån, Enångersån och Hedaån. 
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en kalkdoserare är installerad i ån. Öring 
och harr förekommer i ån,som anses vara 
ett värdefullt reproduktionsområde för 
havsöring. Vid Boda bruk har Svenska 
jägarförbundet en uppfödningsanläggning 
för utter. 

RESULTAT: Spår och spillning efter ut
ter konstaterades på två provpunkter. 
Mink fanns på alla punkter. 

ANDRA RAPPORTER: En utterhona med 
unge uppges ha observerats vid Gräng
sjöbäcken i augusti 1986. Vilda uttrar har 
även observerats utanför utterhägnet i 
Boda. Från 1992 finns tre observatio
ner, bl a gällande en utter som sprang 
över skogen i närheten av storåsen 19 
november. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Säkerligen 
finns ett samband mellan utterförekom
sten i Nianån och Enångersån. Sanno
likt finns här en liten grupp djur som rör 
sig mellan vattensystemen och eventu
ellt utnyttjar delar av det angränsande 
kustområdet. Inga rapporter finns från 
inventeringar 1966/1967 och1976/1977. 

HEDAÅN 

Hedaån är ett av de mindre vattendra
gen som inventerats. An har ett avrin
ningsområde på 103 km2. Större delen 
av ån har ett ringlande Lopp och flyter 
lugnt fram genom den flacka kustslät
ten söder om Enånger. Ån är något reg
lerad och vissa sträckor har grävts om. 

RESULTAT: Inga spår efter utter hitta
des. Däremot fanns mink på alla och kräf
tor på två provpunkter. 

ANDRA RAPPORTER: Inga kända. Inga 
rapporter finns från inventeringarna 
1966/1967 och 1976/1977. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Utter sak
nas. 

o 

NORRALAAN 

Norralaärrs avrinningsområde omfattar 
331 km2. Ån har utom i de översta delar
na en mycket flack fallprofiL Den följer i 
nästan hela sin sträckninguppodlade dal-
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gångar. Mellersta delen (Trönöån) rinner 
ringlande fram i botten på den ca 12 km 
långa Trönöslätten . 

Nedersta delen, avskild av en kort 
brant fors vid Kungsgården, rinner ge
nom den uppodlade Norralaslätten. Fall
höjden på denna 10 km långa sträcka är 
blott 6,2 meter. Ån är bitvis hårt kanali
serad och något påverkad av reglering. 
Ans vatten är eutrofierat. An är särskilt 
i den nedre delen mycket fiskrik. Gäd
da, abborre, gärs, mört, löja, id, brax, vim
ma, sarv, havsöring, ål och stäm tillhör 
de fiskarter som förekommer i denna del, 
liksom barr och bäcköring. Dessutom ut
gör ån ett fint kräftvatten. Betydande fis
kevårdande åtgärder bar planerats för att 
återställa det tidigare mycket fina fis
ket. 

RESULTAT: Inga utterobesrvationer gjor
des under inventeringen. Mink notera
des på åtta av nio undersökta åsträckor. 

ANDRA RAPPORTER: De senaste kända 
utterobservationerna är från 1960-talet. 
1966 l 1967 uppges tillfälliga observatio
ner från Norralaån. Vid inventeringen 
197611977 saknas uppgifter om utter. 

LJUSNAN 

Ljusnans avrinningsomrade i länet upp
tar 8500 km2, dvs nästan halva länets 
yta. Medelvattenföringen är 151 m3 l s 
vid Laforsen och 235 m31s vid utflödet i 
havet. Både Ljusnarrs huvudflöde och 23 
biflöden har inventerats . Biflödena be
slcrivs var för sig. 

Den 15 mil långa Gävleborgsdelen av 
älven omfattar både avsnitt, rika på 
strömsträckor, och långa sträckor med 
sel och stora älvsjöar. Me1lan Ljusdal och 
Kilafors rinner älven genom en till stora 
delar uppodlad älvdal och passerar tät
orterna Ljusdal, Järvsö, Arbrå, Bollnäs 
och IGlafors. Uppströms Ljusdal och ned
ströms Kilafors omges älven huvudsakli 
gen av skogsmark. 

Med ett undantag har i stort sett all 
fallhöjd i Ljusnan utnyttjats för kraftpro
duktion. Kraftverk finns på följande plat
ser: Laforsen , Edeforsen , Norränge, 
Lottefors, Dönje, Landafors, Bergvik, Höl-



jebro, Ljusne strömmar och Ljusne fors. 
Arbråsjöarna, Bergviken och Marmen ut
gör regleringsmagasin. Vattenföringen 
påverkas också av Svegsjöns reglering i 
Härjedalen. 

Den ur naturvårdssynpunkt intressan
taste delen av älven är den 5 mil långa 
outbyggda Mellanljusnarr mellan Lafor
sen och Edänge söder om LjusdaL Fall
höjden är här relativtjämnt fördelad och 
sträckan innehåller ett stort antal flacka 
forssträckor. Mellanljusnan utnyttjas fli 
tigt för strömfiske efter harr och öring. 
Utter är sedan tidigare känd från Mel
lanljusnaD utan att någon särskild in
ventering av förekomsten skett. 

RESULTAT: Spår efter utter påträffades 
inom två klart avskilda avsnitt av älven. 
Kring Mellanljusnan fanns utter från 
Kårböle ned till Färila. Dessutom note
rades uttertecken på fyra provpunkter 
kring Arbrå . Mink påträffades på 45 av 
55 undersökta lokaler. Kräftor förekom 
på enstaka lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Många observatio
ner av utter finns från Mellanljusnan. 
Från andra delar av Ljusnarr finns be
tydligt färre uppgifter. Den enda senti
da uppgiften som framkommit är en o b
servation från Vallsta 1986. Ljusnan vid 
segersta samt regelbunden observation 
från Herten-Bergviken föreligger också. 
Vid uppföljningen på 1970-talet noteras 
uppgifter dels från det senare området, 
dels från sträckan Järvsö- Arbrå. Märk
ligt nog finns ingen rapport från Tvlellan
ljusnan. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Det är up
penbart att det finns en stabil och repro
ducerande utterpopulation kring Mellan
ljusnan. Detta förhå llande stärks både 
av mängden rapporter och om in ven te
ringsresultatet om förekomster i lbiflöde
na tas med i bilden. Förekomsten kring 
Arbrå hänger säkert samman med före
komsten i Galvån. Observationen från 
Vallsta antyder att utter finns regelbun
det också i denna del av Ljusnan. 

o o o o 

KARAN-SKALAN 

Kårån mynnar i Ljusnan vid Kårböle. Ån 
har ett avrinningsområde på ca 80 km2. 
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Asystemet, sammansatt av ett stort an
tal småtjärnar och korta avsnitt, är be
läget i en dalgång som löper parallellt 
med Ljusnan på gränsen mellan Jämt
land och Gävle borg, och avvattnar ett om
råde med dödismorän. An är oreglerad 
och har rent och näringsfattigt vatten. 

RESULTAT (figur 13): Utterspår konsta
terades på de två punkterna närmast ut
loppet i Ljusnan. 

ANDRA RAPPORTER: Inga kända. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Åtminstone 
delar av systemet utnyttjas av uttergrup
pen kring Mellanljusnan. 

ÄNGRAÅN 

Ängraån, som rinner ut i Ljusna n vid Äng
ra, h ar ett 386 km2 stort avrinningsom
råde och en medelvattenföring på 4 m 3 / 
s. Den övre delen av ån (uppströms Los
bron) karaktäriseras av många branta 
forsar, små fall och talrika höljor jämte 
lugnflytande sträckor, kantade av strand
kärr. Nedströms Losbron är ån bredare 
och har en flackare fallprofiL En rull
stensås löper här parallellt med ån. Äng
raån är sedan flottningen upphört helt 
oreglerad. Ängraåns vatten är rent och 
tämligen svagbuffrat Ån är rätt flitigt ut
nyttjad för fritidsfiske . 

RESULTAT: Säkra uttertecken konstate
rades p å tre punkter. Mink fanns på sex 
av sju undersökta lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Uttern uppges ha 
försvunnit efter Ljusnarrs reglering vid 
Laforsen. En observation vid Sillertjärn, 
vårvintern 1985 finns dock. Utterrappor
ter från ån saknas vid inventeringen 
1966 l 1967 men vid den uppföljande un
dersökningen tio år senare finns en mar
kering på härjedalssidan av ån. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Troligen fö
rekommer utter regelbundet. Förekom
sten har säkert samband med Mellan
ljusnarrs uttrar. Utterspår observerades 
både nedströms och uppströms åns ut
flöde i Ljusnan. 



ENÅN 

Enåns avrinningsområde upptar 202 
km2. An har en flack fallprofil och är re
lativt rik på sjöar. Vattendraget kan in
delas i tre sektioner. Den nedersta ut
märks av åns lopp genom Ljusnanåsens 
mäktiga deltaavlagringar. Ån är här djupt 
nedskuren i sedimenten. Mellersta de
len innehåller både forssträckor och 
lugnflytande delar. Den övre sektionen, 
uppströms Finnebysjön, är starkt uträ
tad och kanaliserad . 

Åns nedre del utgör lekområde för öring 
och är flitigt utnyttjad för fiske. 

RESULTAT (figur 13): Utterspår konsta
terades på tre av sex undersökta sträck
or (varannan sträcka). Mink förekom på 
alla stationerna. 

ANDRA RAPPORTER: Utterspår mellan 
Enån och Ljusnan vid Laforsen i februa
ri 1986 har rapporterats. Inga u1tterrap
porter föreligger från ån vid riksinvente
ringarna 1966/1967 och 1976/1977. 

Utterlokaler 

® :)säker observation 
e Bilker observation 
O fngen observation 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Utterföre
komsten i ån bör betraktas som en del 
av Mellanljusnans utterpopulation. 

SVARTÅN- VANDELÅN 

Svartån rinner ut i Ljusnan vid Yg öster 
om Färila. An har ett avrinningsområde 
omfattande 435 km2 . Medelvattenföring
en före utflödet i Ljusnan är 4,4 m3 j s . 
Systemets nedre del rinner genom det 
flacka och delvis uppodlade området i 
kanten av Ljusnans dalgång vid Färila. 
Uppströms Näsberg rinner ån parallellt 
med mäktiga isälvsa vlagringar i form av 
sandurfält uppströms högsta kustlinjen 
och i form av åsnät nedströms denna. 
Denna deJ av ån benämns Vandelån och 
bar en betydligt brantare fallprofil än den 
nedre delen. 

Systemet är oreglerat frånsett ett li
tet kraftverk vid Y g. De nedre delarna av 
systemet är påverkade av rensningar och 
delvis hårt kanaliserade. Ån rinner ge
nom den stora Näsmyran som tagits i an-

FIGUR 13. Inventeringsresultat - Mellanljusnan med biflöden. 
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språk för torvbrytning i stor skala. Sys
temets övre delar är dock i det närmas
te helt orörda. Vattnet i den övre delen 
av systemet är mycket svagbuffrat och 
får betecknas som försurningsskadat. Al
kaliniteten understiger 0,05 mekv fl och 
pH ligger även sommartid mellan 5 och 
6. 

I ån förekommer gädda, abborre och 
sparsamt med öring. 

RESULTAT: Inga spår efter utter obser
verades. Mink fanns på sju av nio kon
trollerade sträckor. 

ANDRA RAPPORTER: Rapporter saknas. 
Från utterinventeringen 1966/1967 sak
nas rapporter. Vid den efterföljande in
venteringen 1976/1977 har dock tre ob
servationer från systemet rapporterats. 

SÅNGHUSÅN - BRINNASÅN 

Sånghusån och Brinnasån rinner sam
man vid Stocksbo och bildar här den kor
ta Stocksboån som rinner ut i Svartån 2 
km söder om Färila. Vattensystemet har 
ett 196 km2 stort avrinningsområde. Ne
dre och större delen av Brinnasån rin
ner genom odlingsbygd. Sånghusån om
ges i stället av skogsmark. Båda åarna 
följer ett isälvsstråk och rinner till stor 
del nedskurna i raviner. Övre delarna 
av systemet är rika på småsjöar. 

Systemet är tämligen svagt buffrat. 
Öring och kräftor förekommer. 

RESULTAT: Spillning efter utter påträf
fades vid utloppet av Sånghussjön men 
ingen annanstans i systemet. Mink no
terades på fem av åtta punkter. 

ANDRA RAPPORTER: Inga rapporter har 
framkommit. I likhet med Svartän-Van
delån saknas rapporter från inventering
en 1966/1967 medan tre förekomster 
markerats i systemet 1976/1977. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Uppenbar
ligen förekommer utter åtminstone till
fälligtvis i området. Inventeringen ger 
dock ingen klar bild av utterförekomsten 
i systemet. Av tidigare inventeringar att 
döma fanns utter i hela Svartåsystemet 
på 1970-talet. 
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SILLERBOÅN, LEÅN, V ÄLJEÅN 

Åarna utgör nedre delen av Leåns vat
tensystem som rinner ut i Ljusnan vid 
Ljusdal. Hela avrinningsområdet omfat
tar 1220 km2. Medelvattenföringen i Sil
lerboån är 10,9 m3fs. Denna del av sys
temet består av en serie stora sjöar, sam
manfogade av rubricerade åsträckor. Sil
lerboån är bred och lugnflytande med fle
ra sjöliknande utvidgningar. Forsar och 
strömmar förekommer lokalt. Ån omges 
till ca 90 procent av kulturmark 

Leån är mycket brant och faller 50 m 
på den ca 5 km långa sträckan mellan 
Lostersjön och Letssjön. Ans stränder och 
bottnar är storblockiga. Den omges av 
skogsmark. 

Den 2 km långa Väljeån är förbindel
sen mellan Hennan och Storsjön. Ån rin
ner genom samhället Hennan och om
ges delvis av odlad mark. 

Vattensystemet är reglerat genom 
dammar vid sjöarnas utlopp. Hennan har 
en regleringsamplitud av 2 m. Minikraft
verk finns i Väljeån och Sillerboån. Ål, 
harr och öring förekommer. Sillerboån är 
dessutom ett utmärkt kräftvatten. 1987 
fångades ca 10 000 kräftor i ån. 

RESULTAT (figur 13): Säkra utterspår på
träffades bara vid Letsjöns utlopp. Mink 
hittades på fem lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Två rapporter finns 
- SHlerboån 1985 och Sandvik (Storsjön) 
där utterspår sågs i april 1985. Rappor
ter sal(nas från inventeringarna 1966/ 
1967 och 1976/1977. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Sannolikt 
förekommer utter regelbundet i systemet. 
Förekomsten hör sannolikt samman med 
uttergruppen kring Mellanljusnan. 

ALSJÖÅN 

Systemet omfattar flera små vattendrag 
som avgrenas från Alsjön och Dysån. Sys
temet är rikt på humösa småtjärnar och 
innehåller både lugnflytande avsnitt och 
branta strömsträckor. Vattendragen är 
delvis hårt flottledsrensade. Tidigare har 
ett stort antal flottningsdammar funnits. 



Harr och öring finns i systemet som i 
viss utsträckning utnyttjas för fritidsfis
ke. Vattnet är näringsfattigt och tämli
gen svagbuffrat. 

RESULTAT: Inga utterobservationer gjor
des. Mink fanns på sju av åtta undersök
ta sträckor. 

ANDRA RAPPORTER: Rapporter saknas 
från inventeringarna 1966/1967 och 
1976/1977. 

ENAN 

Enan rinner ut i sjön Hennan vid Ram
sjö. Vattendraget följer Ramsjöfältets is 
älvsstråk. Den nedre delen av ån rinner 
genom sandiga, grusiga deltaavlagring
ar. Ån är nedskuren i sedimenten och 
delvis vackert meandrande. Den övre de
len av ån som är belägen ovan högsta 
kustlinjen är i stället brant med talrika 
fors- och strömsträckor. Lokalt rinner ån 
över blottade berghällar och bildar små 
fall. 

Enan är oreglerad. De tidigare talrika 
flottningsdammarna är utrivna. Vattnet 
är rent och svagbuffrat (alkalinitet om
kring 0,10 mekv/1). Harr och öring fis
kas. Gädda förekommer enbart i den ne
dre delen av systemet. 

RESULTAT: Inga utterobservationer gjor
des. Mink påträffades på 13 av 15 un
dersökta sträckor. Spår efter bäver sågs 
på en lokal. 

ANDRA RAPPORTER: Inga kända. Enligt 
uppgift har utter inte observerats sedan 
1960-talet. Detta stämmer också med re
sultatet av inventeringarna 1966/1967 
och 1976 j 1977 då inga uttrar rapporte
rades från detta annars till synes ut
märkta uttervatten. 

o o 

ISTEAN OCH DALAN 

Isteån består av två korta åavsnitt i od
lingsbygden mellan Bysjön, Istesjön och 
Orsjön i Ljusnan. Dalån som utgör det 
största tillflödet till Bysjön är mycket 
brant. Från Stora dalsjön ned till Bysjön, 
en sträcka på 5 km, faller ån 100m. An 
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har inte flottledsrensats och domineras 
av branta storblackiga forsar. Stora Dal
sjön är kalkad. Fiskfaunan i Isteån do
mineras av abborre och gädda. Dalån är 
ett fint öringvatten. 

RESULTAT lfigur 14): Utter påträffades 
vid Is te. Mink förekom på fyra av fem un
dersökta provsträckor. 

ANDRA RAPPORTER: Från inventering
en 1976/1977 finns en markering vid Da
lån. 1 övrigt saknas rapporter. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Närvaron av 
utter vid Is te hänger säkert samman med 
uttergruppen kdng Dalån och angräns
ande delar av Ljusnan. 

GALVÅN 

Galvån rinner ut i Ljusnan strax norr om 
Bollnäs tätort. Systemets avrinningsom
råde, som omfattar biflödena Andån, Ros
sån och Vinnfarån, upptar 477 km2. Med
elvattenföringen vid utloppet ur Galvsjön 
är 5,0 m3 l s. Den nedre delen av Gal vån, 
som kallas Rösteån, är ca 15 m bred, 
lugnflytande och omgiven av odlad mark. 
Den egentliga Galvån är mycket brant 
med en sammanlagd fallhöjd av 64 m på 
den 5 km långa sträckan ned till Ås backa. 

sträckan innehåller både stora black
iga forsar och breda grunda avsnitt där 
ån rinner fram över sandbottnar. Den 2 
mil långa, mellersta delen av systemet 
domineras helt av de stora sjöarna Galv
sjön och Långrösten. Övre delarna av 
systemet, innefattande Andån, Rossån 
och Vinnfarån, utgörs av 5-10 m breda 
åar med flacka forssträckor och långa, 
lugnflytande avsnitt genom myrmarker. 

Hela systemet är påverkat av tidigare 
flottning. I Galvån finns två minikraft
verk Vinnfarsån rinner genom Stormy
ran som utnyttjas för torvbrytning i stor 
skala. 

Vattensystemet är svagt buffrat men 
har fortfarande en viss motståndskraft 
mot försurning. Systemet innehåller vär
defulla naturliga bestånd av harr och 
öring. I Galvån finns grov öring, gädda, 
abborre, lake och ål och dessutom ett 
gott kräftbestånd. 



Utterlokaler 

e osäker observation 
e säkor observation 
O ingen observation 

FIGUR 14. Inventeringsresultat-Galvån och Ljusnan. 

RESULTAT (figur 14): Säkraspår efter ut- ten. Mängden spår och spillning i kombi
ter påträffades på åtta av nio undersök- nation med det stora antalet observatio
ta punkter - både spårstämplar, gammal ner visar att det här finns en förhållan
och färsk spillning. På flera av lokalerna devis stark stam med god föryngring. 
fanns ovanligt rikligt med spillning. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1976/1977 rapporterades utter både upp
ströms och nedströms Galvsjön. Från 
1966/ 1967 finns inga uppgifter . Spår ef
ter utter ses dock årligen i Galvån, Ros
sån och Vinnfarsån. Utterobservationer 
görs också högt upp i systemet, t ex Präst
vallsån, Våsbäcken, Harsabäcken, Black
såsbäcken och Sinderån samt i angräns
ande delar av Hässjaån och Brinnasån 
(Oktjärnsbäcken). 

Sven Olsson har fört anteckningar över 
utterobservationer i området sedan 1983. 
Så gott som årligen har han observerat 
uttergrupper av 2-3 djur som måste tol 
kas som hona med ungar. 1986 sågs spår 
efter minst fyra djur. I februari 1991 sågs 
spår efter fem uttrar, bl a en hona med 
två ungar. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Galvån 
med biflöden utgör utan tvekan ett av lä
nets för närvarande viktigaste uttervat-
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VOXNAN 

Voxnans avrinningsområde omfattar 
3708 km2. Medelvattenföringen är 33 
m3 l s vid Rullbo i den övre delen av sys
temet och 140 rn3js före utflödet i Ljus 
narr. I systemet ingår de stora biflödena 
Björnån, Jättån, Håvaån, Loån, Gryck
ån, Ullungsån, Flaxnan, Hässjaån, An
neforsån, Kilån och Florån. Inventering
en av dessa redovisas separat. 

Den övre halvan av Voxnan skiljer sig 
markant från den nedre. Voxnans övre 
del från IGucksjön till Vallhaga utgör lä
nets längsta, outbyggda älvsträcka. 
sträckan innehåller ett stort antal for
sar och strömsträckor. Här finns ett le
vande meanderlandskap med talrika fos
sila älvfåror, sandbankar och levande ni
por. Denna del av Voxnan är sedan länge 
känd som ett förnämligt sportfiskevatten 
med naturliga bestånd av harr och öring. 



Nedre delen rinner genom den uppod
lade Voxnandalen. Älven är här samman
fogad av ett stort antal flikiga sjöar, sel 
och kortare strömsträckor. Den omges 
till stor del av odlad mark och glesbebyg
gelse. Älven passerar tätorterna Edsbyn, 
Ovanåker och Alfta. 

större delen av fallhöjden utnyttjas för 
kraftproduktion. Kraftverk finns vid Vall
haga, Bornforsen, Österforsen (Edsbyn) , 
Alfta Sunnerstaholm och Lenninge. Reg
leringsmagasin saknas i dennadelLav äl
ven men flera stora sjöar kring Voxnans 
källflöden är reglerade, bl a Tandsjön, 
Fågelsjön, Jättsjön och Storhamrasjön. 

Vattnet i övre delen av Voxnan år rent 
och förhållandevis välbuffrat. Nedre de
len är tydligt påverkad av avloppsutsläp
p en från bl a Edsbyn och Alfta-Runemo 
samt genom diffusa utsläpp fråJO. jord
bruksmark i områ det. 

I den n edre delen av systemet finns 
två verkstadsindustrier, en ytbehandla
re, en spånskivefabrik, en plywoodfabrik 
och flera större sågverk. 

Utterlokaler 

$ osäker observation 
e säker observation 
O ingen observation 

RESULTAT (figur 15): Utterspår påträffa
des på två lokaler i den outbyggda delen 
av Voxnan. Mink fanns på 26 av de 44 
kontrollerade lokalerna (förvånansvärt 
sparsamt i den nedre delen av systemet). 

ANDRA RAPPORTER: Utter har rappor
terats från Överbo 1984 och 1985 samt 
vid HylströmmenJ där en trafikdödad ut
terhona påträffades i januari 1986. 

Under inventeringen 1966/1967 rap
porterades tillfälliga observationer från 
Voxnan utan närmare lokalangivelse. 
1976/1977 har observationer rapporte
rats från Kronbron och Överbo (där säk
ra utterspår noterades vid den senaste 
inventeringen). Vid Riksmuseets utter
inventering 1984 påträffades säkra spår 
efter utter vid Hylströmmen men i övrigt 
enbart i angränsande biflöden (figur 16). 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: 1987/1988 
och 1984 års inventering gav nästan ex
akt samma resultat, nämligen att utter
förekomsten i Voxnans huvudflöde är 
knuten till ett relativt begränsat avsnitt 
mellan Hylströmmen och överbo. De rap-

co 

FIGUR 15. Inventeringsresultat-övre Voxnan med biflöden. 
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Inventeringspunk t er 
o Ingen utterföre·komst 
~Osäker utterförekomst 
• Säker utterförekomst 

~] 
avrinningsområde 

<?rotalinvenlerad sträcka 
* Utterförekomst vinlerlid 
@Sjö 
,. Tätor t O to km 

FIGUR 16. Utterinventering i Voxnan september 1984 
(efter Olsson, Rosendal & Sandegren, 1984). 
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porterade observationerna liksom rappor
ter från inventeringen 1976/197? över
enstämmer också med denna bild. 

JÄTTÅN 

Jättån mynnar i Voxnan vid Rullbo. Ans 
avrinningsområde är 163 km2. Fallpro
filen är flack och ån domineras av lugn
flytande sträckor, kantade av vid~:träck
ta myrmarker. största fallhöjden finns i 
den nedre delen, där den 1,5 km långa 
sträckan uppströms Rullbo domineras av 
forsande vatten. 

Den anslutande Hussjöån liknar Jätt
å n och domineras av vegetationsrika höl
jor och sträckor med lugnvatten. 

Vattnet i systemet är rent, närings
fattigt och svagbuffrat. T Jättån finns ab
bane, gädda, öring, sik, lake, mört och 
elritsa. Ål har åtminstone tidigare före
kommit i ån. Jättån är flitigt utnyttjad 
för fritidsfiske. Systemet är p g a omväx
lingen av rinnande vatten, höljor och 

Utterlokaler 

G osäker observation 
e säker observation 
O Ingen observation 

• 

lugnvatten förhållandevis produktivt och 
en utmärkt utterbiotop. 

RESULTAT (figur 17): På en lokal hitta
des gammal spillning, som liknade ut
terspillning. Inga säkra spår av utter på
träffades dock. 

ANDRA RAPPORTER: Enligt uppgift har 
utter i alla tider funnits i Jättån och dess 
biflöden. Utterspår iakttogs åtminstone 
vintern 1985/1986, då en utter rört sig 
mellan Jättån och Rullbosjön i Voxnan. 
Inga rapporter om utter i Jättån förelig
ger från de tidigare inventeringarna. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Trots att 
inga säkra uttertecken observerades un
der inventeringen är det inte otänkbart 
att utter regelbundet vistas i systemet. 

BJÖRN ÅN 

Björnåns avrinningsområde omfattar 349 
km2. Systemet är sjörikt och innefattar 
de stora sjöarna Tyckeln och Fågelsjön. 

o 

o 

o 

FIGUR 17. Inventeringsresultat - .Björnån och Jättån. 
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An och sjöarna omges till stor del av vid
sträckta myrmarker. Ned re delen domi
neras av strömmande vatten med flera 
branta forsar. Lokalt delar ån upp sig i 
sidogren ar, som rinner parallellt med hu
vudfåran. De grunda steniga sjöarna och 
lugnvattnen är näringsfattiga men ve
getationsrika och tämligen produktiva. 
I ån finns förutom abborre och gädda ett 
gott bestånd av barr och öring. An är 
mycket flitigt utnyttjad för fritidsfiske. 
Ans vatten är rent och svagbuffrat (al
kalinitet 0,06 mekv fl). An är i sin helhet 
oreglerad. 

RESULTAT (figur 17): Säkra spår a.v utter 
konstaterades på sju väl åtskildi:l. loka
ler. Mink fanns på 11 av d e 14 invente
rade sträckorna. 

ANDRA RAPPORTER: Utterspår har iakt
tagits både vid sjön Tyckeln och vid Grys
sjöån vårvintern 1987. 

HÅVAÅN 

Håvaåns vattensystem avvattnar stor
Hamrasjön i Orsa finnmark. Avrimning
sområdet, som omfattar 254 km2, består 
till drygt 10 procent av sjöar. Vattendra
get domineras därför av sjöar och lugn
vatten med kortare forssträckor däremel
lan. Hamrasjön är reglerad. Åns vatten 
är näringsfattigt och svagbuffrat (alkali
nitet 0.04 mekv /l). I systemet finns ett 
gott bestånd av harr och öring. 

RESULTAT (figur 15): Utter noterades på 
fyra av de elva undersökta lokalerna. 
Mink fanns på åtta lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Vid Riksmuseets 
inventering 1984 observerades säkra ut
terspår vid Storhåven. Från tidigare in
venteringar finns inga rapporter från ån. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Håvaån ut
nyttjas uppenbarligen regelbundet av ut
ter och utgör i likhet med andra biflöden 
i denna trakt nyckelmiljöer för uttergrup
pen vid Voxnan. 

LOÅN 

Loåns avrinningsområde omfattar 420 
km2. Avrinningsområdet iJ1nefattar även 
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Mångån och Österhacklan som behand
las separat. Den 33 km långa sträckan 
från Los till utloppeti Voxnan karaktäri
seras av en lugnflytande, kraftigt me
andrande del kring utloppet i Voxnan och 
en rak åsträckning med strömsträckor 
och lugnflytande sträckor, avbrutna av 
fyra medelstora sjöar. Ån är bitvis hårt 
flottledsrensad och något påverkad av 
reglering genom ett kraftverk vid Tens
berg samt genom att sjöarna Lossjön och 
Dåasen är reglerade 4,5 resp 3,5 m. Vatt
net i denna del av systemet är förhål
landevis välbuffrat och inte försurnings
känsligt. Både harr och öring samt ab
borre, gädda, lake, mört och ål förekom
mer. Fritidsfisket är omfattande. 

RESULTAT (figur 15): Säkra spår av utter 
konstaterades på två av 13 undersökta 
punkter. Mink fanns på alla punkter utom 
en. I nedre delen av systemet noterades 
också spår av bäver, som nyligen har eta
blerat sig i systemet. 

ANDRA RAPPORTER: Utterspår observe
ras av allt att döma tämligen regelbun
det i systemet vintertid, bl a Lossjödam
men januari 1986, Dåasdammen vintern 
1985/1986, Älgsjön 1985 och Dåasån
Hyttån vid flera tillfällen. Vid riksmuse
ets inventering 1984 hittades utterspår 
på tre säkra lokaler i nedre halvan av 
ån. Även vid inventedngarna 1966/1967 
och 1976/1977 rapporterades utter från 
Lo ån. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Även om 
antalet observationer under inventering
en var få förekommer utter säkert per
manent i systemet. Andra observationer 
visar att i stort sett hela systemet ut
nyttjas. 

MÅNG ÅN 

Mångån utgör ett av de större biflödena 
till Loån. Medelvattenföringen är ca 1,4 
m3 f s före utloppet i Lossjön. Ån avvatt
nar större delen av det vildmarksartade 
skogs- och myrlandskapet nordost om Los. 
An är till större delen lugnflytande och 
kännetecknas av ett ringlande lopp med 
talrika höljor och angränsande myrmar
ker. Uppströms Mångsjöarna grenar ån 
upp sig i flera småbäckar. Vattnet är 
mycket svagbuffrat och troligen försur-



ningsskadat (alkaliniteten understiger 
0,05 mekv/1). Karsjön, Selingen, Mång
sjöarna, stortjärnen och SättnässjiJn har 
därför kalkats. 

RESULTAT: Inga spårtecken efter utter 
påträffades. Minkspår noterades på tre 
av fem undersökta sträckor. 

ANDRA RAPPORTER: De närmaste utter
observationer som rapporterats fu från 
Dåasån. Vid inventeringen 1976 J 1977 
observerades också en utter uppströms 
Dåasen. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Det år möj
ligt att utter tillfälligtvis kan förekomma 
också i Mångån, men ån förefaller inte 
vara något permanen t tillhåll. 

ÖSTERHOCKLAN 

Österhacklan utgör jämte Mång;ån det 
viktigaste biflödet till Loån. An är ca 13 
km lång. Den karaktäriseras av ett rakt 
lopp med strömsträckor i den nedre de
len och av ett ringlande lopp med höljor 
och kortare forssträckor i den övre de
len. Åfåran är ca fem meter bred och opå
verkad eller bara svagt påverkad av flott
ledsrensningar. Till skillnad från Mångån 
är österbocklans vatten p g a anslutan
de grönstensförekomster tämlig:en väl
buffrat (alkalinitet ca 0,15 mekv/1). An 
hyser både harr och öring och u1tnyttjas 
för fritidsfiske. 

RESULTAT (figur 15): lnga säkra spår ef
ter utter påträffades. Mink noterades på 
samtliga fyra undersökta provpunkter. 

ANDRA RAPPORTER: Inga kända obser
vationer föreligger. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Det är 
tänkbart att åtminstone de nedre delar
na av systemet tillfälligtvis nyttjas av ut
ter. 

GRYCKÅN 

Gryckåns avrinningsområde omfattar 436 
km2. Nedre delen av ån rinne1r genom 
Voxnanåsens mälctiga deltasedirnent. Ån 
är här bred och kraftigt meandrande med 
sandiga bottnar och stränder. De övre de
larna av systemet domineras av stora, 
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näringsfattiga sjöar och korta åsträckor 
med forsar och lugnvatten. Vid Svensbo 
i den nedre delen finns ett minikraft
verk. Grycken, Nöungen och Lången är 
reglerade. An har flottledsrensats men 
är i övrigt orörd. Ans vatten är svagbuff
rat (ali<alinitet 0,05-0,10 mekv/1) men 
systemet förefaller inte försurningsska
dat 

Harr, öring, gädda, abborre, mört, lake 
och ål förekommer i ån. I åtminstone den 
nedre delen finns kräftor. 

RESULTAT (figur 15): Säkra spår av utter 
observerades på fem av 12 undersökta 
sträckor. l en del av spilirringarna fanns 
binnikemask. Minkspår sågs på nio loka
ler. 

ANDRA RAPPORTER: Vid Riksmuseets/ 
Jägarförbundets inventeri ng 1984 note
rades säkra uttertecken på 11 av 14 un
dersökta lokaler. Flera observationer av 
spår och uttrar har också gjorts i områ
det. 1988 observerades bl a en utterho
na med två ungar vid Gryeken och i ja
nuari 1992 observerades tre uttrar vid 
Svensbo kraftverk. 

Även inventeringen 1976/1977 anger 
flera spridda observationer från Gryck
åns övre delar. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Gryckån 
bar under 1980-talet utgjort ett av de 
säkraste och bästa utterområdena i lä
n et. Tydligen fanns även under 1970-ta
let en uttergrupp i området. Uttrarna vis
tas i hela systemet Av allt att döma fö
rekommer här en reproducerande utter
grupp. 

ÄLMÅN 

Älmån utgör ett relativt li tet billöde till 
Voxnan. Avrinningsområdet omfattar ca 
60 km2. An är oreglerad men har tidiga
re utnyttjats för flottning. Till större de
len är den lugnflytande och flera sträck
or meandrar genom våtmarker. Åns vat
ten är sannolikt välbuffrat till följd av 
kalkförekomster i berggrunden N Älmes
bo. 

RESULTAT: Inga spår efter utter obser
verades. Som vanligt fanns mink på de 
flesta (fem av sex) inventeringspunkter. 



ANDRA RAPPORTER: Inga kända. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Även om 
inga utterobservationer gjordes under in
venteringen är det inte osannolikt att 
vattnet tidvis får besök av uttrar från övre 
Voxnan. Från Överbo vid Voxnan är av
ståndet bara några kilometer till Älmåns 
vattensystem. 

ULLUNGSÅN 

Ullungsåns vattensystem omfattar 167 
km2. Ans nedre delar omges av odlad 
mark och bebyggelse. Ån är här kraftigt 
kulturpåverkad med rensade och lokalt 
kraftigt kanaliserade sträckor. Här finns 
många gamla dammlägen, sågar, kvar
nar etc som vittnar om hur ån nyttjats 
tidigare. I de övre delarna grenar sig ån 
i flera mindre armar. Nedströms sjön Rä
ken finns ett spännande forsomr åde med 
grenat lopp och en fallhöjd på 25 m. 

Gädda, abborre, mört, lake, ål och brax
en förekommer i ån, liksom naturliga be
stånd av harr och öring. 

RESULTAT: Av de fyra punkter, som kon
trollerades, konstaterades mink på två. 
fnga utterobservationer gjordes. 

ANDRA RAPPORTER: Enligt uppgift fanns 
''en utterfamilj i ån" före kriget men för
svann sedan. En gammal utter lär också 
ha tagits i fälla omkring 1982. 

HÄSBOÅN - FLAXNAN 

Vattensystemet, som omfattar 467 km2, 
är relativt sjörikt (1 O procent) med bl a 
de stora sjöarna Tälningen och Mållån
gen i övre delarna. Dessa sjöar utgör ock
så regleringsmagasin för kraftverken i 
Voxnan och Flaxnans nedre del. Flax
nan är starh.'i: påverkad av regleringen 
och vattenföringen därför mycket ojämn. 
Häsboån och Övre Tälningsån är dock 
opåverkade. 

Vattensystemet är svagbuffrat - i syn
nerhet Häsboån som rinner genom san
diga isälvavlagringar. Häsbosjon är kal
kad. 

I MåUångsboån och Flaxnan förekom
mer mört, gädda och åL Före reglering-
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en fanns fina bestånd av harr och öring 
(upp till l ,5 kg) . Värdefulla öringbestånd 
med god föryngring finns nu i huvudsak 
i Häsboån och Tälningsån. Enstaka kräf
tor förekommer i nedre delen av syste
met. 

RESULTAT: Tio lokaler i vattensystemet 
kontrollerades 1988. Inga utterspår på
träffades, men mink fanns på alla punk
ter utom en. Förekomsten av kräftor i ne
dre delen av systemet kunde också be
kräftas. 

ANDRA RAPPORTER: Utter fanns enligt 
uppgift ständigt i systemet före reglering
en av Mållången i mitten av 1940-talet. 
1966/1967 rapporteras regelbunden ob
servation från Ned Tätningen. Vid mot
svarande upprop 197 6 j 1977 fanns obser
vationer från Ned Tälningen och Mållån
gen. 1983 sågs utterspår enligt uppgift 
(Helge Hellsen) vid ett tillfälle. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Med led
ning av inventeringsresultatet, andra 
uppgifter och förhållanden i angränsan
de vattendrag finns inget som talar för 
att utter nu förekommer i området. 

HÄSSJAÅN 

Hässjaån utgör ett medelstort vattendrag 
som omfattar ett 264 km2 stort tämligen 
sjöfattigt avrinningsområde. Från sjön 
Gryten faller ån drygt 130 m ned till in
flödet i Voxnan. Nedre delen av ån rin
ner ringlande genom odlingsbygden norr 
om Alfta. Stränderna är vegetationsrika 
och denna del av ån är kraftigt kulturpå
verkad. Ån är rensad och delvis kanali
serad längs långa sträckor. 

Den övre delen är något påverkad av 
flottningsrensningar och skogsbruk men 
i övrigt orörd. Här finns en serie branta, 
steniga forsar. Brantast är Stugsjöström
men där ån faller 50 m på 2 km. De övers
ta delarna (Lindån m fl) är flacka och 
kantade av våtmarker. Ån är svagbuffrad 
men förefaller inte försurningsskadad. 
De nedre delama är tämligen näringsri
ka. 

I de nedre delarna förekommer abbor
re, gädda, braxen, ål, lake och mört. Harr 
och öring förekommer både i de övre och 
nedre delarna och fiskas flitigt sommar-



tid. Delar av vattensystemet hyser ock
så kräftor. 

RESULTAT: Inga spår efter utter ~kunde 
konstateras 1988. Av 13 undersökta lo
kaler noterades mink på 11 och kräftor 
på tre. Systemets översta del uppströms 
sjön Gryten har inte undersökts. 

ANDRA RAPPORTER: Sven Olsson uppger 
att en utter förekommer j Hässjavattnet. 
Vid inventeringen 1976/1977 rapporte
rades utter från fyra ställen mellan 
Mörtsjön ocb Voxnan. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Trots att 
inga observationer gjordes 1988 talar 
mycket för att utter åtminstone tidvis fö
rekommer i systemet, framförallt genom 
de goda möjligheterna att ta sig över till 
de övre delarna av Hässjaån från de när
belägna och säkra tillhållen i Gryckån 
och Rossån. 

ANNEFORSÅN 

Anneforsån är en relativt liten å. Från 
inflödet i Voxnan till Lilla Öjungen, en 
av källsjöarna, är avståndet 17 km (vat
tenvägen). Avrinningsområdet omfattar 
155 km2. Ån är helt oreglerad och även i 
övrigt ovanligt litet kulturpåverkad. Långa 
sträckor har t o m undgått de destrukti
va flottledsrensningarna. Flera ström
sträckor förekommer och ån rinner bit
vis genom sandiga avlagringar. Ån kan
tas av skog och hyggen. 

l ån finns ganska rikligt med statio
när, småvuxen öring. l den nedre delen 
förekommer abborre, gädda och lake. 
Även harr uppges finnas i ån. Vattnet är 
utpräglat svagbuffrat och övre delarna 
har klassats som försurningsskadade. 
Lilla Öjungen är kalkad. 

RESULTAT: Minkspillning påträffades på 
tre av fyra undersökta lokaler. Inga teck
en på utterförekomst kunde konstateras. 

ANDRA RAPPORTER: Enligt Sven-Olof 
Berglevist var uttern vanlig fram till 1950-
talet för att försvinna totalt under 1960-
talet. Uppgifter om utter saknas också 
från inventeringarna 1966 f 1967 och 
1976/1977. 
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ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Anneforsån 
hyser up pen badigen ingen regelbunden 
förekomst av utter. 

KILÅN, FLUGÅN OCH GÄLLSÅN 

Kilåns vattensystem omfattar 227 km2. 
Vattensystemets nedre delar rinner i an
slutning till odlad mark. Dessa delar är 
starkt kulturpåverkade Uordbruk och be
byggelse) och lugnflytande. De övre de
larna rinner genom skogsmark och inne
håller fina orörda forssträckor, t ex den 
7,5 km långa Gällsån och Sandån. 

De övre delarna är mycket näringsfat
tiga och något försurningsskadade. De 
nedre delarna är till följd av jordbruk och 
bebyggelse betydligt mer näringsrika. 

I Kilån och Flugån finns mört, abbor
re, gädda, lake, braxen och ål. r Gällsån 
och många av småbäckarna finns värde
fu lla bestånd av öring. Flodkräfta före
kommer i Kilån, Flugån och delar av Gäll
sån. 

RESULTAT: Inga tecken på utterföre
komst observerades under inventering
en. Mink noterades från åtta av nio un
dersökta lokaler. Förekomst av kräfta 
konstaterades på sex lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Inga aktuella upp
gifter är kända. Från utterrapportering
en 1966 j 196 7 rapporterades regelbunden 
utterförekomst i sjön Herten, som ligger 
nära Kilåns vattensystem. 1976/ 1977 
finns också rapporter från Hertensjöar
na. Sjöarna kontrollerades vid invente
ringen 1987 f 1988 utan att visa tecken 
på utterförekomst. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Utter sak
nas i vattensystemet. 

SKÄRJÅN 

Skätjåns vattensystem omfattar 325 km2. 
An har sina källor i skogsområdet söder 
om Kilafors och mynnar i havet vid Ax
mar bruk på gränsen mellan Gästrikland 
och Hälsingland. Vattensystemet är gan
ska sjörikt (11 procent). Inga kraftverk 
eller regleringsmagasin finns i systemet, 



men från Tönnebrosjön sker en överled
nin g av vatten till Hamrångeån. Juli
roars avleds på detta sätt 1,5 m3.f s. Vat
tendraget rinner huvudsakligen gen om 
skogsmark därkortare strömst räckor el
ler lugnflytande p assager växlar med 
långsträckta sjöar. 

Den nedre delen av systemet från 
Skärjan ned till havet (ca en mil) skiljer 
sig från övriga delar genom en stor an
del b lockiga forsar och talrika förg;rening
ar. 

Övre delen av systemet är svagbuffrat 
och möj ligen något försurningsskadat. 
Den nedre delen är mer välbuffrad. Här 
har en kalkdoserare placerats. 

Skärj åns nedre del är ett utmärkt 
öringsvatten. Havsöring går upp i ån för 
lek. Ljusne flugfiskeklubb arbetar med 
fiskevårdande åtgärder vilket bl a inne
fattar isättning av havsöringsrom. I vat
tensystemet förekommer dessutom gäd
da, abborre, mört, brax, id och löj a. Kräf
tor förekommer enligt uppgift sparsamt 
i nedre delen av ån. 

RESULTAT: Utterspillning påträffades 
inte på någon av de 16 lokaler SQtm kon
trollerades. En osäker observation gjor
des i Bergsån men denna måste mot 
bakgrund av frånvaron av uttertecken i 
närheten bedömas som mycket osanno
lik. Mink noterades på alla lokaler utom 
en. Kräftor fanns i hela systemet. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1966/ 1967 rapporterades regelbunden 
observation av utter i Skärjån väster om 
E4. Från in ven teringen 197 6 f 19'77 före
ligger inga rapporter. Från annat håll upp
ges dock en observation av utterspår mel
lan Lill-Tönnebro och Skärjan omkring 
1976. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Uttern har 
försvunnit från vattensystemet. 

HAMRÅNGEÅN 

Hamrångeån har sina källflöden i gräns
området mellan Hälsingland och Gäst
rikland. Stugubacksjön, 21986 m ö h, ut
gör vattendragets högst belägna källsjö. 
Avrinningsområdet omfattar 512 krn2 och 
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är sjörikt ( 11 ,3 procent) med flera stora 
örika sjöar. Ån rinner, med undantag av 
sträckan Bergby-Hamrångefjärden och 
några andra smärre avbrott, genom mo
räntäckta skogsmarker. De övre grena
rna Gopån och Vrångån har en mycket 
brant fallprofil och innehåller långa 
, blackiga forssträckor. Efter sammanflö
det vid Lingbo ned till utflödet i h avet är 
däremot fallprofilen mycket flack. 

De större sjöarna i systemet är regle
rade. Vid Viiors finns ett kraftverk. Afå
ran är här torrlagd och vattnet rinner 
genom en tunnel ned till kraftstationen. 

Vattensystemet är till större delen oli
gotroft och svagbuffrat. Vid stabila för
hållanden ligger pH mellan 6 ,0 och 6,9 . 
Vissa biflöden har pH-värden på 5,0 och 
är tydligt försurningsskadade. Från Ham
rånge och nedströms råder eutrofa för
hållanden. Många av källsjöarna har kal
kats. KvicksHverhalten är högst i de ne
dre delarna och avtar successivt uppåt. I 
Harnrångefjärden ligger halten på 0,99 
mg/kg. 

Gädda, abborre , mört och öring före
kommer i övre delen av systemet. Nedre 
delen är mycket fiskrik, i synnerhet 
Hamrångefjärden. Här förekommer bl a 
sik, siklöja, ål, gös, gärs, lake, brax, nors, 
id och vimma. T Hamrångefjärden sker 
utplantering av laxfisk sedan 1968. Vi
fors kraftverk utgör ett oöverstigligt vand
ringshinder för havsvandrande fisk. 

RESULTAT: Av 17 kontrollerade lokaler 
påträffades inga tecken på utter. Mink 
noterades på så gott som samtliga loka
ler. Kräftor fanns vid alla provpunkter upp 
till Mörtebo. 

ANDRA RAPPORTER: 1966/ 1967 rappor
teras regelbunden utterförekomst vid 
Lingbo (Gopån) och vid Hamrångefjärden 
(Katrineholm). 1976/1977 anges bara fö
rekomst vid Lingbo. Det senare beror tro
ligen mest på brister i rapporteringen. 
Från mitten av 1984-1987 föreligger näm
ligen flera samstämmiga rapporter om ut
ter i nedr e delen av systemet. Mars 1985 
sågs bl a spår efter två uttrar vid Ham
rångefjärden. Utterobservationer finns 
dessutom från åsträckan mellan Kalven 
och Spånghusdammen samt från Sörfjär
den. 



ANMÄRKNING /BEDÖMNlNG: Regelbun
den förekomst av utter har troligen fun
nits i systemet fram till 1987. Vid inven
teringen 1988 var uttrarna försvunna. 
lnga rapporter efter januari 1987 är kän
da. Försvinnandet sammanfaller med 
dragningen av nya E4 som korsar det 
gamla utterreviret. Möjligheten att en el
ler flera uttrar blivit överkörda kan inte 
uteslutas. 

TESTEBOÅN 

Testeboån tillhör, med ett avrinningsom
råde på 1123 km2, länets största vatten
drag. Ån har sina källor i Bollnäs finn
skog. Detta innebär att ån på sin färd 
mot havet präglas av stora skillnader i 
topografi, geologi och klimat. Ån rinner 
huvudsaldigen genom skogsmark och har 
en utpräglat flack fallprofiL Från Ockel
bo tiU utloppet i Inre Fjärden, en sträcka 
på fyra mil, faller ån endast 75 m. De 
översta delarna uppströms Amot med bi
flödena Kölsjöån och Moån har dock en 
brant fallprofiL Värdefulla större fors
sträckor förekommer i Kölsjöån, ned
ströms Bredsiljarn a och nedströms 
O slättfors. 

I huvudfåran finns fem kraftverk och 
ytterligare två i biflödet Kölsjöån, alla 
strömkraftverk Källsjöarna Kölsjön och 
Fansen i Bollnäs är regleringsmagasin 
(ursprungligen för flottningen). 

Stora delar av systemet är mycket nä
ringsfattigt och svagbuffrat. Många små
bäckar i övre delen av systemet är för
surningsskadade med pH-värden ned 
mot 5 eller ännu lägre. Omfattande kalk
ning har gjorts i dessa delar och kalkdo
serare har installerats på ett par stäl
len . Vattnet är i övrigt tämligen fritt från 
föroreningar. 

Gädda, aborre, mört och lake förekom
mer i större delen av systemet. l nedre 
delen finns även ål, gärs, brax och löja 
samt vid lek vimma, id och sik. I de övre 
delarna förekommer harr och stationär 
öring. 

Lämpliga utterbiotoper finns flerstädes 
i systemet. Detta gäller inte minst den 
mellersta sträckan som innehåller flera 
stora grunda och fiskrika sjöar samt det 
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nedersta avsnittet, som är förhållande
vis näringsrikt och bitvis utgör en mosa
ik av skog och rinnande vatten. Där fö 
rekommer också kräftor och havsöring. 
Lax gick upp fram till 1950-talet. Om
fattande arbete med återutsättning av lax 
och havsöring pågår. 

RESULTAT: 38 lokaler kontrollerades 
1987-1988. Utterspillning påträffades på 
två lokaler i Kölsjöån (den ena något osä
ker observation). Mink påträffades på de 
flesta lokaler. F lodkräftor fanns upp till 
Ockelbo. En provinventering 1986 gjor
des i nedre delen av systemet. Även då 
saknades utterspår. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1966 f 1967 rapporterades regelbu ndna 
observationer från Åmat och Pålsjön 
(mellan Åmat och Ockelbo) samt tillfälli
ga observationer från Testeboån i övrigt. 
1976 f 1977 rapporterades utter från 
Åmat och Ockelbo , 

Rapporter från 1980-talet är fåtaliga. 
En observation mellan Oslättfors och 
Brännsågen gjordes vintern 1983. Novem
ber 1984 och 1986 (osäker) sågs spår vid 
Brännsågen. Högre upp i systemet note
rades utterspår 20 februari 1987 vid Mo 
i Ockelbo. 

l december 1994 sågs åter utter vid 
Brännsågen. Observationer gjordes fle
ra gånger fram till sommaren 1995. Av 
storleken att döma var det två unga ut
trar ur samma kull som etablerat sig i 
området. Den döda utter, som hittades 
drunknad j området i januari 1996, kan 
ha varit en av dem, eller, av storleken att 
döma, en årsunge. I så fall innebär det 
att ytterligare en kull fötts, eller att den 
har invandrat till området. Under res
ten av 1996 observerades dock bara en 
levande utter i området. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: De ensta
ka utterspåren vid Kölsjöån måste ses 
mot bakgrun d av förekomsten i Jädra
ån. Avståndet mellan vattendragen är 
här blott några kilometer. I övriga delar 
av systemet fanns inte minsta tecken på 
utter, då inventeringen gjordes. En mer 
eller mindre regelbunden förekomst av 
utter i systemet skulle säkert också ha 
avslöjats i antalet rapporterade obser
vationer. 



Efter inventeringen har, som anges ovan, 
utter åter koloniserat detta goda utter
vatten. 

GAVLEÅN 

Gavleåns vattensystem är länets fjärde 
största, efter Voxnan, Ljusnarr och Dal
älven. Hela avrinningsområdet omfattar 
2455 km2. Biflödena beskrivs s.eparat. 
Den två mil långa huvudfåran mellan 
Forsbacka och Gävle följs av isällvssedi
ment och rinner delvis nedskuren i sand 
och grusavlagringar, omgiven av branta 
s länter. Ån är starkt kulturpåverkad. 
Nästan hela fallhöjden från Storsjön, 62 
m ö h, har tagits i anspråk för kraftpro
duktion. storsjön är reglerad. 

Gavleåns vatten är naturligt närings
rikt, men genom tätorter och industrier 
har ån blivit tämligen starkt förorenad. 
Ans vatten får betecknas som eutroft. 
Från Sandvik (länets största stålindustri) 
sker utsläpp av bl a järn, krom och nick
el. Omfattande utsläpp av PCB har ock
så förekommit, vilket medfört att stor
sjön svartlistats. När och hur utsläppen 
skett är dock inte klarlagt. Sannolikt här
rör utsläppen från Sandvik som använt 
klorerade oljor vid bl a stegvalsning. 1975 
var PCB-halterna i gädda (muskel) i ge
nomsnitt 1,2 mg/kg i östra delen av sjön. 

Kvicksilverhalterna i fisk har medfört 
att Inre Fjärden (åns utlopp i havet) svart
listats. Även om föroreningssituationen 
blivit avsevärt bättre genom åren tiJlhör 
vattendraget de hårdast belastade i 
länet. Vattendraget är fiskrikt. I Stor
sjön finns ett mycket stort antal fiskar
ter, bl a brax, gös, gärs och sarv. Sik, 
nors och på senare år enstaka havsöring
ar går upp i Gavleån för att leka. An ut
gör ett av landets förnämsta kräftvatten. 

RESULTAT: Inga tecken på utter sågs. 
Även minken var förhållandevis sparsam 
och noterades bara på tre av nio lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Inga rapporter från 
nedre delen av Gavleån föreligger, vare 
sig från inventeringarna på 1960- och 
1970- talet eller senare. Enligt uppgift 
(Olsson & Sandegren 1989b) skall en ska
dad utter ha påträffats i Gävle (under 
1960-talet?). Uttern var starkt miljögifts
belastad. Halterna av kvicksilver, 217 
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mg/kg, är d e högsta som uppmätts hos 
svenska uttrar. PCB-halten var också re
kordhög, 217mg/kg fettvikt i muskelväv
nad och 389 mgfkg i lever. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Utterföre
kommer inte längre i denna del av sys
temet. Föroreningssituationen gör områ
det djrekt olämpligt för utter och är möj
ligen förklaringen till den låga frekven
sen av minkspillning. Utter skulle an
nars lätt kunna kolonisera å n från biflö
den som fortfarande hyser utter. 

•• o 

JADRAAN 

Jädraån är med ett avrinningsområde på 
888 km2 Gavleåns största biflöde. Ån har 
sina källflöden vid Svartnäs i Dalarna. 
Större delen av ån åtföljs av isälvsavlag
ringar. Den övre delen, uppströms 
Kungsfors , rinner genom skogsmark. An 
är här bitvis nedskuren i isälvssedimen
ten och omgiven av 20-30 m höga ravin
sidor med djupa sidoraviner. Uppströms 
högsta kustlinjen, strax ovan Tallås, rin
ner ån genom moränmarker eller små 
sandurbildningar. Ån är här ca 25m bred 
med en serie grunda, blockiga forsar, 
Nedströms Kungsfors rinner ån lugnfly
tande och delvis vackert meandrande ge
nom en uppodlad dalgång ned till stor
sjön. 

Åns övre delar är svagbuffrade och del
vis försurningsskadade med pH-värden 
kring 6, periodvis ännu lägre. Efter kalk
ningsinsatser har mer neutrala förhål
landen uppnåtts. Nedre delarna är be
tydligt mer näringsrika. 

Ett tiotal minikraftverk förekommer. 
Värdefulla, outbyggda forsar finns vid 
Lundfors , Tallås, Sågdammen och Korp
strömmen. Gädda, abborre, mört, lake, 
elritsa, ål och löja förekommer, liksom 
öring och harr i flera forssträckor och 
bi flöden. 

RESULTAT (figur 18): Jädraån invente
rades 1987-1988. Av 22 kontrollerade lo
kaler fanns säkra tecken på utter på åtta 
lokaler. Några lokaler visade på uppre
pade besök. På ytterligare fem lokaler 
kunde utter inte med säkerhet konsta
teras. Resultatet ger en entydig bild av 
att utter förekommer permanent i Jäd
raån på sträckan Tallås-Jäderfors saml 



i biflödet Lillån. Sannolikt vistas uttern 
tidvis i andra delar av systemet. Bl a kun
de utter konstateras på enstaka ·punk
ter i Kölsjöån, där ån rinner i närheten 
av Jädraån. Vilket alltså bevisar att ut
tern åtminstone sporadiskt vistas i de 
övre delarna av Jädraån. Minkspillning 
hittades på 16 lokaler. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1966/1967 rapporterades regelbundna 
observationer från Jädraåns övre del (S 
Rönnbacken och S Ivantjärn) och tillfäl
liga observationer från Jädraån i allmän
het. 1976/1977 anges utter vid Järbo och 
Jäderfors . 

RudolfWallenius, Kungsberg, uppger att 
uttern som förr var allmän, saknats un
der perioden 19 5 5-1 9 77 men dä.refter 
återkommit i trakten. Rapporter från 
Jädraån finns från 1983-1987. 

ANMARKNING/BEDÖMNING: Jädraån ut
gör ett av länets säkra uttertillhålL Fö
rekomsten hänger samman med an
gränsande vattendrag och antyd er att 
fungerande uttergrupper förekommer i 
området. 

BORRSJÖÅN 

Borrsjöåns avrinningsområde är 260 km2. 
Nedre delen av Borrsjöån från åsen ned 
till utflödet i storsjön har karaktäJren av 
lugnflytande kulturå, kantad av bebyg
gelse, odlad mark och lövridåer. Trösk
lar bar utnyttjats för dammbyggnad men 
dammarna är nu delvis utrivna. Övre de
len uppströms åsen rinner slingrande ge-
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Utterlokaler 

O odkor obttorvotJOn 
• aiiker obnrvoHon 
O f~gof' obeorvolion 

FIGUR 18. Inven
teringsresultat -
Gavleåns vatten
system. 

nom skogs-och moränmark. Strömman
de vatten växlar med lugnvatten och höl
jor. 

Ån är numera i sin helhet oreglerad. 
Övre delarna är svagbuffrade. En kalk
doserare har installerats vid Jägarstu
gan för att motverka försurningen. I As
hammar finns en verkstadsindustri med 
ytbehandling. 

Öring har planterats ut med gott re
sultat. För övrigt förekommer gädda samt 
i de södra delarna abborre, mört och 1ake. 
Kräftor förekommer enligt uppgift spar
samt i ån. 

RESULTAT (figur 18): Säkra spår efter ut
ter sågs på sex av 14 kontrollerade loka
ler. Mink fanns på åtta, kräftor på en 
lokal. 

ANDRA RAPPORTER: Inga uttrarrappor
terades 1966 f 1967 och 1976 f 1977. En
ligt andra uppgifter har "utter alltid fö
rekommit i ån i enstaka exemplar". Ob
servationer bar rapporterats 1985 och 
1987. Vid det senare tillfället sågs en 
utter vid Bultens reningsverk i Åsham
mar. 

En intressant rapport finns från hös
ten 1985, då en utter påträffades i djup 
snö troligen på väg från Borrsjöån till Lax
bäcken NV om Styggrönningen, en 
sträcka på l ,5 km. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Invente
ringen visar permanent förekomst av ut
ter. Förekomsten är särskilt intressant 
mot bakgrund av förekomster i de an
gränsade vattendragen Jädraån och 



Vallbyån. Inventeringen och andra rap
porter antyder att en fungerande utter
grupp finns i dessa vattendrag. 

VALLBYÅN 

Vallbyån är ett av de mindre biflödena 
till Gavleån. Avrinningsområdet omfat
tar 129 km2 och är alltså ganska exakt 
hälften så stort som Borrsjöåns. Från 
Gäddtjärnen till utloppet i Näsbysjön, en 
sträcka på 16 km, faller ån hela 119 m. 
En relativt stor del rinner genom odlad 
mark, övriga delar genom skogsmark. Ån 
saknar kraftverk och regleringen har upp
hört. Övre delarna, särskilt Strömsholm
sån, är svagbuffrade och påverkade av för
surning. Nedre delarna kring Storvik är 
både väJbuffrade och näringsrika. 

RESULTAT (figur 18): Utterspillning hit
tades på sex av sju inventerade lokaler. 
Bl a fanns säkra spår efter utter i ut
kanten på tätorten storvik och vid ån mel
lan Näsbysjön och Storsjön. Mink fanns 
på fyra lokaler och kräftor på tre. 

ANDRA RAPPORTER: En rapport från ån 
mellan Näsbysjön och storsjön finns från 
inventeringen 1976/1977. En fiskande 
utter vid Gavlehyttan sommaren 1992 
har också rapporterats. I övrigt saknas 
rapporter från ån. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Vallbyån 
utgör uppenbarligen ett permanent till
håll för utter. Trots att ån är relativt li
ten finns utmärkta uttermiljöer i de nä
ringsrika och fiskrika nedre delarna av 
systemet. Närvaron av utter bör ses mot 
bakgrund av förekomster i de angränsa
de vattendragen Jädraån och Borrsjöån. 
Inventeringen antyder att en fungeran
de uttergrupp finns i dessa vattendrag. 

o 

HOAN 

Hoån utgör Gavleåns förlängning i väs
ter. Från sjön Hyn vid dalagränsen fal
ler ån brant ned till Hofors. Resterande 
delar av ån är lugnflytande och rinner 
genom odlingsbygden i Torsåker. På vä
gen till utloppet i storsjön passeras flera 
näringsrika och delvis kraftigt förorena
de sjöar. 

Systemet är i sin heJhet mycket starkt 
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kulturpåverkaL Särskilt Hofors tätort och 
stålindustri har medfört en mycket kraf
tig belastning på systemet, bl a genom 
utsläpp av oljehaltigt processvatten. 1 sjön 
Storgösken har förhöjda halter av PCB 
uppmätts i fisk. Vid Hammarby fanns 
fram till 1982 en sulfitfabrik som myck
et starkt påverkat förhållandena i Gav
lehytteån och Norrbyviken i Storsjön. Se
dan fabriken lagts ned har en betydande 
återhämtning skett. Den övre delen av 
systemet, Lugneån, är periodvis helt torr
lagd sedan kraftverket byggts om 1987. 

RESULTAT: En osäker observation av ut
terspillning gjordes vid Gavlehyttan, nära 
utloppet i Storsjön. Mink fanns på fem av 
elva lokaler och kräftor på två. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Utter kan 
möjligen utnyttja de nedre delarna av 
systemet, men får i övrigt betecknas som 
utgången. Frekvensen minkspår är an
märkningsvärt låg och kan vara en ef
fekt av hög miljögiftsbelastning. 

NEDRE DALÄLVSOMRÅDET 

Nedre Dalälvsområdet skiljer s ig starkt 
från övriga inventerade vatten. Älven ka
raktäriseras här av de stora örika älv
sjöarna snarare än av rinnande vatten. 
Breda men förhållandevis korta forsar 
finns vid Gysinge och Tyttbo (drygt l km 
lång fors). Den övriga fallhöjden är nu
mera helt i anspråktagen för kraftpro
duktion. Trots en begränsad andel fors
ande vatten är området en utomordent
ligt passande utterbiotop. De grunda, del
vis vegetationsrika fjärdarna är utmärk
ta fiskevatten och erbjuder med sina 
många skogsklädda öar goda möjlighe
ter till skydd. 

I området förekommer goda bestånd av 
gädda, abborre, gös och vitfisk. Dalälvens 
vatten får betecknas som tämligen nä
ringsrikt och är inte helt fritt från föro
reningar. Bl a finns svagt förhöjda hal
ter av koppar och zink. 

RESULTAT: Området inventerades 1988. 
I den oreglerade delen skedde invente
ringen delvis från kanot. Även vissa bi
flöden kontrollerades. Av 32 undersökta 
lokaler återfanns ingen säker utterspill
ning. En osäker observation gjordes dock 
men är mot bal{grund av det övriga re-



sultatet mindre trovärdig. Minkspillning 
observerades på 29 lokaler. Kräftor sak
nades helt. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1966/ 1967 angavs tillfälliga observatio
ner från Dalälven. 1976/1977 saknas 
rapporter från området. 

Utterobservationer görs dock sporadiskt 
i området. Vid Bredforsen sågs utterspår 
vårvintern 1983. Från Sjöforsen upp
ströms Gysinge finns också flera rappor
ter. Märkligt nog sågs en simmande och 
dykande utter vid Sjöforsen 9 oktober 
1988, ungefär en vecka efter att områ
det konstaterats "helt u tterfritt". En död 
(överkörd?) utter påträffades dessutom 
efter vägen mellan Lövåsen och Ölbo 
(strax norr om Hedesundafjärden) sam
ma år. 

ANMÄRKNING /BEDÖMNING: Invente
ringen och rapporterade uttrar ger ing
en entydig bild av uttern i Nedre Dalälv
sområdet. En permanent stam av utter 
förefaller mycket osannolik. Däremot 
tycks enstaka uttrar mer eller mindre 
regelbundet besöka området. Området är 
dock svårinventerat. 

•• o 

SANDSJOAN 

Sandsjöån, som tillhör Dalälvens neder
bördsområde, är ett biflöde till Ore älv. 
Det enskilda avrinningsområdet omfat
tar 215 km2. An är drygt tre millång och 
rinner uteslutande genom skogsmarker. 
Fallprofilen är ganskajämn och ån inne
håller en stor andel strömmande och 
forsande vatten. An åtföljs delvis av sand
urbildningar och innehåller flera parti
er, där ån grenar sig i flera fåror. 

Öring och harr förekommer i hela ån. 
I Sandsjön och Sundsjön finns sik lik
som även gädda, abborre och mört. Vatt
net är till följd av den mycket närings
fattiga berggrunden naturligt svagbuff
rat men sannolikt också påverkat av för
surning. 

RESULTAT: Inga spår efter utter påträf
fades. Mink påträffades på de flesta lo
kalerna (12 av 18). 

ANDRA RAPPORTER: Inga rapporter om 
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utter finns från vattensystemet. På L 940-
och 1950-talet uppges dock utter ha fö
rekommit i ån. 

ANMÄRKNING/BEDÖMNING: Inga teck
en tyder på att utter förekommer per
manent i systemet. Steget från Sandsjö
ån till Håvaån och övre delarna av 
Bjömån, dä~· utter påträffades, är dock 
inte långt. 

KUSTEN 

Goda uttermiljöer finns efter länets kust. 
Tillgången på goda fiskeplatser är här av 
betydelse. Lämpliga områden kan t ex 
vara grunda skärgårdsområden, närings
rika vikar samt områden kring bäck- och 
åutflöden. Närheten till rinnande vatten 
är också betydelsefull vintertid, då till
gången på öppet vatten ofta är begrän
sad. Någon heltäckande inventering av 
kustområdet har inte kunnat göras un
der denna inventering. Några områden, 
där kustrapporter före ligger, har dock be
sökts. 

RESULTAT: Av de 13 lokaler som kon
trollerades fanns inga säkra utterteck
en. Två lokaler på Hornslandet innehöll 
misstänkt utterspillning, men fynden är 
mycket osäkra. Minl{ fanns på elva av de 
kontrollerade lokalerna. 

ANDRA RAPPORTER: Vid inventeringen 
1966 l 1967 rapporterades regelbundna 
observationer från Örängesåns utlopp i 
havet och från området kring Katrine
holm-kusten. Även tillfälliga observatio
ner från kusten angavs. 1976/1977 har 
inga uppgifter från kusten markerats. Se
nare rapporter finns från Mössön 1984 
(två uttrar), Gubbviken, N Hornslandet i 
april1986, Yttre Båsfjärden, Hudiksvall 
i januari 1988 samt Våtnäsudden i okto
ber 1992. 

ANMÄRKNING/ BEDÖMNING: Antalet 
kontrollerade lokaler är alltför få för att 
ge någon information om förekomsten i 
ett så stort och komplicerat område som 
kusten. En mer omfattande inventering 
är därför angelägen. Särskilt intressan
ta ärvissakustområden varifrån rappor
ter kommit relativt ofta, t ex kring Gås
holma i Gästrikland och Hudiksvalls 
skärgård. 



INVENTERINGSPUNKTER 
Tabell över rapporterade uttrar 
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ILokol IDotum !R atpportör jspllr lAntal !Familj lAnmörkning 

l tabellen över inventeringspunkter används 
följande förkortningar: 

YK 
XK 
INVl, INV2 
JAP 
ERO 
JPE 
PST 
BMA 
JEL 
KLA 

= Y-koordinat 
= X-koordinat 
= inventerare 
= Jan Apelqvist 
= Elisabeth Rosendahl 
= Jerker Persson 
= Peter Stå hl 
= Berit Martinssor:1 
= Jan Elmhag 
= Kjell Larsson 
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Tabell över inventeringspunkter 
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!LOKAL IYK lXI< IDATUM UTTER !MINK KRAFTA INV1 INV2 

Gammelslilla bruk ! 1 !5458! 670281 880825 Oj 2 OIBMA KLA ............................................................... ~ ................... _ ............................... ~ · ................... ~--...................... ·· ~-' ..................... ·· .......... +....................................... .. .......................... t ..................... .............................. r····················- ........................ . 

t~~~~~i~)~~~~1i~!JL : : : : : ·:::j:: l!~~f::::: i~f~~:::::.:!1~!~t==il=::~!i:~=:: if~~~: 1!t::: 
~;.~;~t~lfi~~~;:::: :~=-_::.==_=-:: --:_::r Jl~l:::J{:~~E :J~~l~E:_ :J[:E-: :~f~~E~~- -: 
Monterose (2 broar, 1 damm) l 1\5246\ 67185l 880830f O; 2i 01BMA 1JEL 
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