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Länsstyrelsens förord
Uttern är känd för att vara ett vattenlevande däggdjur som rör sig kutryggigt på land, äter fisk
och åker kana på snön. Den är även känd för att vara en indikator på miljögifter i vattendrag,
eftersom den står högt upp i näringskedjan. Miljögifterna i kombination med bland annat jakt
har gjort att uttern har blivit sällsynt. Sedan miljögifterna minskat har den dock ökat och finns
idag utspridd i hela länet. Under hösten 2006 inventerades utter längs kusten och Dalälven –
områden som tidigare inte undersökts i denna omfattning. Inventeringen presenteras i denna
rapport. Rapporten är skriven av MyraNatur, vilka även har genomfört inventeringen.
Metoden som användes vid inventeringen kallas för barmarksinventering och går ut på att
man letar efter spillning från uttern. Uttern markerar sina hemområden genom att lämna
spillning på väl synliga eller utmärkande platser, såsom på stenar, under bryggor, eller i
båthus. Även minkspillning noterades. Uttern fanns längs hela Dalälven och längs större delen
av kusten, dock ej på norra Hållnäshalvön eller de nordöstra delarna av Gräsö med skärgård.
Uttern fanns framförallt längs kustlinjen medan minken påträffades i lika hög grad även ute i
skärgården.
Det är mycket positivt att uttern är så väl spridd. Det tyder på att miljögifterna minskat även
ute vid kusten, att stammen är så stor att även mindre attraktiva områden besätts, samt att
minken har fått en konkurrent i dessa områden. I samarbete med andra aktörer verkar
Länsstyrelsen för en fortsatt god utveckling av utterstammen. Uttrar som samlats in av
Naturhistoriska riksmuseet samt en del spillning kommer att analyseras för att undersöka
halterna av miljögifter. Genom att DNA-analysera spillning som insamlades under denna
inventering kan man även få reda på mer om uttrarnas genetik och stammens storlek.
Uttern har till följd av sin sällsynthet ett speciellt åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram tas fram
för ca 500 hotade arter i Sverige i samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och
ArtDatabanken. Åtgärdsprogrammen syftar till att arterna och de livsmiljöer de har behov av
ska öka så mycket att arterna inte riskerar att dö ut. Åtgärder för uttern gynnar hela
ekosystemet i vattenmiljöer genom minskning av miljögifter, men gynnar även landlevande
arter som också kan utnyttja de speciella passager som byggs för uttrar under vägar för att
uttrarna inte ska bli överkörda då de korsar vägarna.
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Leif Sandin
Miljövårdsdirektör
Maria Forslund
Koordinator för hotade arter
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Sammanfattning
Utterns utbredning längs Sveriges kuster är idag relativt okänd. Antalet inventeringslokaler
längs kusterna har varit få, dels pga att en inventering i kustmiljö har ansetts vara mer
resurskrävande än en inlandsinventering. Också Nedre Dalälven har blivit begränsat
inventerad. Utterförekomst i kustlandskapen är intressant på flera sätt: dels är den ett tecken
på en bättre miljö, dels kan utterns återkomst till skärgården ha en negativ inverkan på
minkens utbredning. Här redovisas den inventering av hela Uppsala läns kust och
dalälvspartier som genomfördes hösten 2006. Som metod har barmarksinventering av
utterspårtecken använts, men justerats för att passa kustförhållanden. Vid inventeringen
samlades utterspillning in för eventuell DNA-analys. Totalt inventerades 111 lokaler, varav
20% i Dalälven och 80% längs kusten. Säkra utterspårtecken fanns på 49% av lokalerna (55%
av dalälvslokalerna och 47% av kustlokalerna) och därmed kan vi dra slutsatsen att
utterförekomsten i Uppland utbredningsmässigt är lika god längs kusten och Dalälven som i
inlandet. Det är däremot tänkbart att det kan finnas skillnader mellan kust och inland vad
gäller tätheten av individer. Uttern förekom inte jämnt fördelat mellan olika miljötyper
(vattendrag, kustlinje, inner-, mellan-, och ytterskärgård), utan förekom i högre frekvens
längs kustlinjen jämfört med ytterskärgården. För minken fanns inget sådant samband, utan
den förekom i lika hög frekvens i alla miljötyper. Minkspårtecken hittades på 64% av
lokalerna. Minkens förekomst jämfördes översiktligt med kända naturvårdsinsatser med
aktiv minkjakt. Mink fanns nära alla de tre jaktområdena. För framtiden ser vi ingen
anledning att separera inventeringar av inland och kust, utan det vore bättre att en
heltäckande inventering görs vid ett och samma tillfälle.

Summary in English
The distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra) along the Swedish coasts and the lower
parts of River Dalälven is relatively unknown. Few surveys have been conducted in these
areas and one reason is that these surveys have been regarded as more resource consuming.
Otter distribution along the coasts is interesting both as an indication of a better environment
and as the otter is a possible competitor to the American mink (Mustela vison). In this study,
in 2006, we surveyed the parts of the Baltic Sea coast and River Dalälven that belong to the
county of Uppsala. The standardized otter survey method (search for spraints and tracks)
was used, but adjusted to suit coastal areas. Otter faeces were collected for future DNAanalysis. A total of 111 places were surveyed, of which 20% were in River Dalälven and 80%
along the coast. Otter signs were found in 49% of the places (55% in River Dalälven and 47%
along the coast) and we conclude that otter distribution covers an area proportionally as
large as in the inner parts of the county. Otters were found to a higher frequency along the
coast line than in the outer archipelago, contrary to the mink, which was found at equal
frequency in all sorts of habitat. Mink signs were found in 64% of the places. In the future,
we recommend not to separate surveys in the inland and along the coast, but instead
perform a complete survey at one occasion.
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Inledning
Uttern (Lutra lutra) är ett mårddjur som till stor del lever i vatten (Fig. 1) och som förr
förekom allmänt i hela vårt land utom på Gotland (Ahlén och Tjernberg 1996). Även
vid kusterna och i skärgårdarna var den vanlig. Uttern kan leva vid alla typer av
vatten om föda och vinteröppet vatten finns att tillgå. Saltvatten är inget undantag,
men i saltvattenshabitat måste den däremot ha tillgång till sötvatten för att kunna
hålla pälsen i trim (Kruuk 1995). Om detta gäller även brackvatten är inte känt.
Under 1900-talet skedde en drastisk minskning av antalet uttrar över hela dess
utbredningsområde (Mason och Macdonald 1986; Olsson et al. 2006), vilket har
föranlett åtgärder och populationsbevakning i form av inventeringar.
Historiskt sett har utterpopulationerna i Europa påverkats starkt av inlandsisens
utbredning och under de senaste 2000 åren har även jakttrycket varit stort. Båda
faktorerna har lämnat spår hos arten i form av minskad genetisk variation
(Effenberger och Suchentrunk 1999; Mucci et al. 1999; Cassens et al. 2000; Pertoldi et
al. 2001). Det senaste århundradets hot, såsom miljögifter (framför allt PCBer),
habitatförstöring, jakt, fiskeredskap och trafik, har lett till minskade
utterpopulationer över stora delar av artens utbredningsområde (Mason och
Macdonald 1986). I S verige minskade uttern från 1950-talet och stammen var som
minst under 1980-talet (uppskattningsvis mindre än 1000 individer; Ahlén och
Tjernberg 1996; Olsson et al. 2006; Fig. 2). Arten fanns då främst kvar i Norrland. I
södra Sverige begränsades utbredningen till små populationer i framför allt

100 km
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Figur 1. Utter – på bilden ses artens
karaktärsdrag, som den långsträckta kroppen,
den bruna pälsen med ljusare halsparti, den
vid roten breda svansen, de små öronen och
simhuden mellan trampdynorna.

Figur 2. Utterns utbredning under åren 1980
till 1989. Grått innebär inventerade områden,
där ljusgrått innebär inga utterspårtecken
funna och mörkgrått utterspårtecken funna.
Karta framtagen av Naturhistoriska
riksmuseet.
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Småland, Södermanland och Uppland. Näringsrika vatten i inlandet var lokalt en
räddning, eftersom miljögiftsbelastningen där var lägre per biomassaenhet.
Till följd av den negativa populationsutvecklingen, sattes mellan 1987 och 1993 totalt
54 uttrar ut i inlandsmiljöer i södra Sverige: sju i Uppland och 47 i Södermanland
(Larsson och Ebenhard 1994; Sjöåsen 1997). En del av de utplanterade uttrarna var
vildfångade och en del hägnuppfödda, näst intill alla med ursprung från Nordnorge,
förutom en, vilken var från Finland (Larsson och Ebenhard 1994; Sjöåsen 1997).
Ungefär hälften av de utplanterade djuren överlevde sitt första år och etablerade sig i
sin nya miljö (Sjöåsen 1996; Sjöåsen 1997). Senare studier av den svenska
utterstammens genetiska variation har visat att de utplanterade uttrarna även har
bidragit till kommande generationer tillsammans med de svenska uttrar som fanns
kvar i områdena, även om spridningen har varit låg (Arrendal et al. 2004; Arrendal
2007).
Under 1990-talet började de flesta utterpopulationer i Sverige att öka igen (se
exempelvis Länsstyrelsen Gävleborg 1998; Bisther 2000; Bisther 2005a; Bergström et
al. 2006; Hammar 2006). Spridningen har däremot gått långsamt. Utbredningen
under perioden 1986-2005 redogörs i Fig. 3. Uttern saknas fortfarande i stora delar av
sydvästra Sverige, även om arten börjar komma tillbaka till exempelvis Västra
Götaland och Skåne (Lönn 2002; Bisther 2007). Trots att antalet uttrar ökar igen har
det senaste århundradets populationsminskning inneburit ytterligare minskad
genetisk variation (Arrendal et al. 2004; Arrendal 2007), vilket ger arten en sämre
potential för långsiktig överlevnad genom anpassningar till kommande förändringar
i miljön.
Utter

Utter

1986 - 1995

1996 - 2005

100 km
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Figur 3. Utterns utbredning under 1986-1995 (t v) och 1996-2005 (t h). Grått innebär inventerade
områden, där ljusgrått innebär inga utterspårtecken funna och mörkare grått utterspårtecken funna,
där de mörkaste områdena har tätare utterförekomst. Data är delat på två kartor i och med att de
inventerade områdena skiljer sig i tid och rum. Tillsammans ger de båda kartorna en mer komplett
bild av utters förekomst. Kartor framtagna av Naturhistoriska riksmuseet.
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Sedan uttern minskade har dess förekomst längs kusterna varit mycket sparsam.
Anledningen till detta är inte klarlagd, men skulle, precis som utbredningen i S verige
i stort, kunna ha samband med miljögifternas påverkan på arten. Rapporter om
funna döda uttrar har varit mindre frekventa i kustregionerna jämfört med inlandet,
och mycket få djur rapporterades när populationen var som minst under 1980-talet
(Naturhistoriska riksmuseets databas). Antalet inventeringslokaler längs kusterna
har varit få, vilket dels kan bero på att inventeringarna i mycket har utgått från de
områden där kännedom om utterförekomst har funnits och på så sätt jobbat sig ut
från dessa områden (vilka har varit i inlandsmiljö). En annan anledning kan vara att
en inventering i kustmiljö har ansetts vara resurskrävande i och med att det blir fler
inventeringspunkter per ytenhet jämfört med i inlandet. En kustinventering har
därför ofta ansetts varit en inventering i sig, även om den har berört ett i övrigt
komplett inventerat län. Också Nedre Dalälven har blivit begränsat inventerad,
kanske på grund av att den har liknande karaktär som kustlandskapen och större
sjöar (Fig. 4).
Uppland är ett välinventerat landskap vad gäller utter. Inventeringar har skett
sporadiskt från 1980-talet och regelbundet med barmarksinventering sedan mitten av
1990-talet (Larsson 1993; Hammar 1996; Hammar 2006). Utvecklingen i Uppland har
varit tydligt positiv, med en spridning från de områden som hyste utter även under
1980-talet, till i stort sett hela landskapet (Hammar 2006). Under den första stora
barmarksinventeringen 1995 (Hammar 1996) inkluderades enstaka punkter längs
kusten och Dalälven, men resultatet var negativt. Uppföljande inventeringar har
koncentrerat sig på inlandet förutom Dalälven och med kustnära punkter enbart vid
åmynningar i havet (Hammar 2006). Tanken på en kustinventering har funnits sedan
många år tillbaka.
Med allt fler rapporter om både levande sedda uttrar och döda uttrar inkomna från
kustområdet till Naturhistoriska riksmuseet, har en kustinventering känts allt mer
relevant och akut. Utterförekomst i kustlandskapen är intressant på flera sätt. Dels är

Figur 4. Dalälvens vatten har stora likheter med kustlandskap och större sjöar.
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den ett positivt tecken på en bättre miljö, även om man inte får glömma att en
ökande population kräver en ökad utbredning och att då även sämre områden måste
tas i bruk, dvs en utterförekomst i ett område behöver inte alltid vara
självförsörjande och livskraftig, utan kan vara helt eller delvis beroende av en
livskraftig population i närheten (på engelska kallas begreppet ”source-sink
metapopulations”; Hanski och Gilpin 1997). En annan positiv effekt av utterns
återkomst till skärgården skulle kunna vara att den har en negativ inverkan på
minkens utbredning, vilket i sin tur skulle gynna kustfåglarnas utbredning. Det har
visats att där utter och mink konkurrerar med varandra (vilken förr eller senare sker
när två arter med samma födoval får ökade tätheter) försvinner ofta minken (Bonesi
och Macdonald 2004a). Effekten av uttern skulle dock kunna bli annorlunda i och
med att studierna även visar att om de båda arterna ska samexistera i området
tvingas minken att ändra födoval för att inte konkurrera med uttern (Bonesi och
Macdonald 2004b; Bonesi et al. 2004). Detta skulle kunna innebära att minken
övergår till att äta ännu mer kustfågel. Anledningarna till att följa utterns utveckling
i kustlandskapen är således flera.
Dalälven flyter genom flera län och i och med att inventeringar ofta görs läns- eller
landskapsvis har älven inventerats bitvis under olika år. Däremot har flera
inventeringar undvikit just lokaler vid Dalälven. Vid upplandsinventeringen 1995
kunde inga spårtecken av utter hittas vid älven. Vid Gävleborgs läns inventering
1997 hittades en tveksam spillning (Länsstyrelsen Gävleborg 1998). Inte heller vid
inventeringen av Västmanlands län 2005 hittades utter vid den enda verkliga
dalälvslokalen (Sevedskvarn; Bisther 2005b). Strörapporter vittnar dock om en spridd
förekomst i älven. Under perioden 2005-2007 kommer tre län (Västmanlands,
Uppsala och Gävleborgs län) i Nedre Dalälven, från Färnebofjärden till älvens
mynning i havet, att ha genomfört en inventering (denna inventering inkluderad),
vilket förhoppningsvis kommer att ge en klarare bild av utterns förekomst i älven.
I denna inventeringsrapport redovisas den inventering av hela Uppsala läns kust och
dalälvspartier som genomfördes hösten 2006. Som metod har barmarksinventering
av utterspårtecken använts, men justerats för att passa kustförhållanden.

Material och metoder
Inventerat område
Inventeringen sträckte sig från Hargshamn i söder till Skutskär i nordväst,
inkluderade Gräsö och Gräsös östra skärgård, öar söder om Gräsö, samt öar i
Karlholmsbukten. De allra yttersta öarna längs kusten ingick ej i inventeringen. I
Dalälven inventerades Uppsala läns delar (från Storån vid Färnebofjärdens södra del
till Skekarsbo, och från Sevedskvarn till de södra delarna av Hedesundafjärden, samt
från Ingsån vid Bergfjärden till älvmynningen i havet). I enstaka fall valdes lokaler
8

Figur 5. Exempel på hur utterns spillning kan se ut. T v: spillning med innehåll av kräfta, mitten:
innehåll fisk, samt t h: sekretrika, rinniga spillningar med innehåll fisk.

som låg i angränsande län, men väldigt nära Uppsala län, om en sådan lokal bättre
kunde säga om utter fanns i området eller ej.
Inventeringsmetodik
Inventeringsmetodiken baserades på den konventionella barmarksinventeringsmetodiken (Reuther et al. 2000), reviderad för svenska förhållanden av Bisther och
Norrgrann (2002), men anpassades för att passa kustförhållanden, dels enligt Bisther
(2002), men i och med att kustinventering av utter i S verige är en relativt ny
företeelse togs tillfället i akt att optimera metodiken ytterligare. I en
barmarksinventering söker man efter spårtecken från utter, främst spillning (Fig. 5),
men även tassavtryck. Även eventuella gryt, matplatser och sedda uttrar noteras.
Spillning är grunden i metodiken och detta är lämpligt i och med att uttern markerar
sitt hemområde gentemot andra uttrar med spillning. Spillningen placeras på
markerade platser i utterns habitat, såsom på stenar, trädrötter, uddar, vid inlopp
och utlopp av sjöar, på dammfundament och allra helst skyddat som under broar och
byggnader nära vatten, eller under skyddande träd och buskar (Fig. 6).
Även minkförekomst noterades, men en djupare analys såsom antal spillningar och
innehåll gjordes ej i och med att sökandet efter minkspårtecken avbröts när
utterspårtecken påträffades. Denna metod gör att bilden av minkförekomsten blir
mindre korrekt än utterförekomsten.
De nya delar av metodiken som användes i denna studie innebar följande tillägg till
inventeringsprotokollet:
• klassning av olika kustmiljöer i kategorierna: ”kustlinje”, ”inner-, mellan- och
ytterskärgård” (Fig. 7-16), där ”kustlinje” innebar fastlandslokaler och övriga
innebar lokaler på öar. Miljön ”kustlinje” är dock variabel till sin karaktär och
liknar även ”inner-, mellan-, och ytterskärgården”, men i och med att
fastlandet är väldigt olikt öar separerades ”kustlinje” från de övriga.
• inkludering av miljökategorierna ”udde”, ”vik”, ”bukt”, ”sund”, ”farled”,
vilka kunde gälla för både fastlandslokaler och ö-lokaler.
9

Figur 6. Exempel på utterns val av markeringsplatser i kustmiljöer. Högst upp t v: under raserad
brygga, högst upp t h: under båthus, nederst t v: på sten i båthus, samt nederst t h: under block.

•
•
•

en ny kategori för inventerad sträcka ingick: ”båthuskoll”, vilken i sin
karaktär liknar kategorin ”brokoll”.
även två rutor för registrering av eventuell insamlad spillning (kod), samt
spillningens kvalitet ingick.
omgivningskategorin ”öppet” inkluderades, för att representera den öppna
omgivningen i form av kala klipphällar och lågvuxen strandvegetation.

Inventeringsprotokollet finns i Bilaga A. Inventeringsdata lagrades i Microsoft Excelformat samt shape-filer och finns att tillgå hos Länsstyrelsen i Uppsala län eller
MyraNatur. Resultatet av förekomst av utter och mink redovisas per lokal i Bilaga B.
Varje lokal GPS-mättes och lokaler med utterförekomst dokumenterades med hjälp
av digitalkamera. Samtliga fotografier finns på en CD som en bilaga till
inventeringsrapporten (Bilaga C).
Spillningsinsamling
Vid lokaler med utterspillning samlades upp till tio spillningar in med tanke på
framtida DNA-analyser av utterpopulationen i området. De spillningar som valdes
ut var de som enligt Arrendal et al. (2007) hade störst sannolikhet att innehålla DNA
av den kvalitet och kvantitet som krävs vid analys av DNA från spillning. Därmed
samlades väderbitna eller mycket gamla, sönderfallande spillningar ej in. Torra
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Figur 7. Kustnära åmynning – Tämnarån.

Figur 8. Kustlinjen – Landbuckharen, Hållnäs.

Figur 9. Fiskehamn längs kustlinjen – Gårdskär.

Figur 10. Kustlinjen – Gårdskär.

Figur 11. Kustlinjen – Rullsand.

Figur 12. Innerskärgård – Västra Tvärnö.
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Figur 13. Mellanskärgård – Stora Risten.

Figur 14. Ytterskärgården – Glasgrund.

Figur 15. Dalälven – fjärd.

Figur 16. Dalälven – strömmande vatten.

spillningar lades i speciella faeces-rör genom att endast vidröras med faeces-rörets
sked i locket eller rena engångshandskar (Fig. 17). Färska eller relativt färska
spillningar insamlades på likadant sätt, men en konserverande buffert (DETs;
Frantzen et al. 1998) tillsattes till dessa rör. All spillningsinsamling genomfördes så
att risken för kontamination mellan spillningar (både insamlade och på
markeringsplatsen) minimerades. Samtliga rör fördes till frysförvar så snart som
möjligt, dock inom två dygn, och förvarades därefter vid -22oC. För närvarande
förvaras proverna hos MyraNatur i och med att Länsstyrelsen i Uppsala län inte har
någon möjlighet till förvaring, men om en central lagerplats kommer att finnas
framöver överförs proverna helst till denna.

12

Figur 17. Spillningsinsamling. För att undvika kontamination samlas proverna in med hjälp av rena
engångshandskar och faeces-rör.

Analyser
Data analyserades vad gäller förekomst av utter och mink (säker, tveksam, ingen)
totalt och fördelat på dalälvs- respektive kustlokaler. På kartor redovisas utterns
förekomst totalt och även fördelat på färska, gamla och mycket gamla spårtecken,
vilket ger en bättre bild av den aktuella utbredningen vid inventeringstillfället.
Minkens förekomst redovisas även den på en karta, även om den inte kan anses ge
en heltäckande bild i och med att minkspillning inte eftersöks efter det att
utterspillning har påträffats vid en lokal.
Utterns förekomst vid kustlokalerna analyserades vad gäller typ av miljö
(vattendrag, kustlinjen, inner-, mellan-, eller ytterskärgård), för att se om
utterförekomsten var förknippad med en viss typ av miljö. Samma jämförelse gjordes
för minken. För minken gjordes denna analys om, med det justerade, hypotetiska
resultatet att mink påträffats vid samtliga kustlinjelokaler, för att illustrera eventuellt
missade minkförekomster och för att mer rättvist kunna jämföra fördelningen av
utter och mink mellan olika sorters kustmiljöer. Vi testade även om förekomsten av
båthus inverkade på inventeringsresultatet.
Vid barmarksinventering noteras om potentiella störningsfaktorer för utter fanns på
lokalen. Vi analyserade om störningarna hade inverkan på utterförekomsten.
Minkförekomsten är, som tidigare påpekats, ej komplett inventerad i denna slags
inventering, men med försiktighet jämfördes minkens förekomst med kända
naturvårdsinsatser med avskjutning och fångst av mink för att minska
predationstrycket på sjöfågelsamhällena.
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Resultat och diskussion
Inventeringsresultat
Inventeringen utfördes mellan den 2 september och den 2 oktober 2006. Vädret
under perioden var normalt med få regndagar, men den första veckan var
vattenståndet i Östersjön högt. Detta ledde inte till några större problem med att hitta
spillning, i och med att uttern måste placera den relativt säkert från vågor även vid
låga vattenstånd och därmed en bit från vattenytan. Däremot gjorde det höga
vattenståndet att det ibland var svårt att ta sig under eller runt båthus.
Totalt inventerades 111 lokaler, varav 22 (20%) i Dalälven och 89 (80%) längs kusten.
Åtta (9%) av kustlokalerna var förlagda till yttersta biten av ett vattendrag som
mynnade i havet. Säkra utterspårtecken fanns totalt på 49% av lokalerna (55% av
dalälvslokalerna och 47% av kustlokalerna; Fig. 18). Osäkra utterspårtecken fanns på
8% av lokalerna (9% av dalälvslokalerna och 8 % av kustlokalerna). Vid senaste
utterinventeringen av inlandslokaler i Uppland (Hammar 2006) fann man
utterspårtecken på 47% av lokalerna (dock med optimerad inventeringsmetodik med
färre men bra lokaler). Därmed kan vi dra slutsatsen att utterförekomsten
utbredningsmässigt generellt är lika god längs kusten och Dalälven som i inlandet i
Uppland. Densiteten kan dock inte bedömas med barmarksmetoden och där är det
tänkbart att det kan finnas skillnader mellan kust och inland.
Utterförekomsten var däremot inte jämnt fördelad över det inventerade området
(Fig. 19). Vad gäller Dalälven fanns utter över hela det inventerade området. Längs
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Figur 18. Fördelningen av utter- respektive minkförekomst över de inventerade lokalerna. För
respektive djurart visas andelen lokaler med säker eller tveksam förekomst, eller om spårtecken
saknas.
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Figur 19. Utterförekomsten i det inventerade området. Punkterna visar var utterspårtecken fanns, saknades, samt var tveksamma spårtecken hittades.
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Figur 20. Minkförekomsten i det inventerade området. Punkterna visar var minkspårtecken fanns och saknades vid inventeringen.

16

Figur 21. Utterförekomsten i det inventerade området. Fynden av utterspårtecken har delats in i tre kategorier: färskt, gammalt och mycket gammalt, för att
ge en indikation om var utter verkligen fanns vid inventeringstillfället.
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Figur 22. Trafikdödad utter på väg 76 mellan Östhammar och Norrskedika omhändertagen under
inventeringen.

kustlinjen var förekomsten god, men vissa områden saknade utter, såsom norra
delen av Hållnäs-halvön och ett mindre stråk mellan Forsmarks kraftverk och
Kallrigafjärden. Runt Söderön var förekomsten god och även på insidan av Gräsös
södra del, samt i skärgården söder om Söderön. Gräsös östra kust samt skärgård
saknade dock utter, med undantag för Vidbuskskär vid ön Tålingen (se även
framsidans bild). På Gräsös nordvästra kust fanns enstaka äldre spillningar, vilket
tyder på att utter förekommer sporadiskt. Efter inventeringens slut inkom en rapport
om en sedd utter på Örskär.
Om man jämför inventeringsresultatet med den kända utterförekomsten i inlandet i
Uppland finns tydliga samband. Där utterförekomsten är god i inlandet (se Hammar
2006) finns även förekomst längs kusten. Ett direkt bevis på samband mellan
kustuttrarna och uttrarna i inlandet utgjordes av den trafikdödade utter som vi tog
omhand på den första inventeringsdagen (Fig. 22). Uttern påkördes på väg 76 mellan
Östhammar och Norrskedika i höjd med Mon. Dess troliga färdväg var mellan
Norsdiket (Olandsåns avrinningsområde) och Granfjärden.
Det kan även vara så att kustmynnande vattendrag har en stor betydelse för
kustförekomsten, vilket skulle kunna vara anledningen till att utter saknas på norra
delen av Hållnäskusten och längs stora delar av Gräsö. Många öar och skär, speciellt
på Gräsös östra sida, bär namn innehållande ordet ”utter”, vilket tyder på att
förekomsten av utter förr var god. S om exempel kan nämnas Stor-Utteridet, där en
mindre våtmark finns på ön, vilket ger uttern möjlighet att vid ett eventuellt behov
skölja pälsen i färskvatten. Om miljön fortsätter att vara så pass god att
utterstammen kan fortsätta att öka är det troligen bara en tidsfråga innan uttern
återetablerar även sämre habitat.
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Minken förekom allmänt över hela inventeringsområdet och minkspårtecken
hittades på 64% av lokalerna (Fig. 18 och 20). För dalälvslokalerna var denna siffra
68% och för kustlokalerna 62%.
Vid ett test av typ av miljö vid kusten (vattendrag, kustlinje, inner-, mellan-, eller
ytterskärgård), skiljde sig utterförekomsten signifikant mellan de olika miljötyperna.
Utter hittades inte slumpmässigt mellan de olika typerna av miljöer (χ2 =11.5, d.f.=4,
P=0.02), utan förekom i högre frekvens längs kustlinjen jämfört med ytterskärgården.
För minken fanns inget sådant samband (χ2 =3.3, d.f.=4, P=0.51), utan således verkar
minken förekomma mer frekvent i ytterskärgården än uttern. I och med att sökandet
efter minkspårtecken avbryts när utterspårtecken har påträffats kan
minkförekomsten i områden med utterförekomst vara inkorrekt. Därför gjordes
denna analys om med fingerad minkförekomst på alla kustlinjelokaler. Inte heller då
skiljde sig inte minkförekomsten mellan olika typer av miljöer (χ2 =4.2, d.f.=4, P=0.39),
utan förhållandet ytterskärgård/kustlinje var större än samma förhållande för uttern.
I vissa områden fanns bara enstaka och mycket gamla utterspillningar. I och med att
utterspillning kan finnas kvar i flera år på skyddade platser, kan en karta där
skillnad görs mellan färsk, gammal och mycket gammal spillning ge en bättre bild av
var det verkligen fanns utter vid inventeringstillfället (Fig. 21). Färsk spillning är en
smal kategori med dygnsfärsk eller så pass färsk spillning att det ännu inte torkat
inuti. Kategorin ”gammal” är däremot en bred kategori som innefattar allt ifrån
några dagar till flera månader gammal spillning. Gammal spillning vittnar därmed
om utterförekomst mestadels inom det senaste året, medan färsk spillning ger en
ögonblicksbild av var uttern finns vid inventeringstillfället. I och med att
inventeringspunkterna är glest lokaliserade underskattas dock denna kategori.
Mycket gammal spillning innebär dock att utter troligen inte finns på lokalen för
tillfället.
Generellt visar kartbilden att det bara var enstaka punkter som bara mycket gammal
spillning hittades på (Fig. 21). Ett undantag var dock Gräsös västra kust, där mest
mycket gammal spillning hittades. Färsk spillning fanns i stort sett jämnt spridd över
området med utterförekomst.
Totalt hade 55% av lokalerna bra inventeringsbarhet, 38% medel och 7% dålig.
Hälften (4 st) av de dåliga lokalerna fanns i Dalälven, vilket gav 18% dåliga lokaler
där. Under inventeringen insåg vi hur värdefulla båthus är ur inventeringssynpunkt
(Fig. 23). Uttern markerar gärna på stenar och stenkistor under båthus (Fig. 24). I
mindre frekvent använda båthus, allra helst fallfärdiga ruckel, kunde vi ibland hitta
utterspillning uppe på bryggorna i båthuset (Fig. 25). Däremot fann vi inte oftare
utter på lokaler med båthus, dvs utterförekomsten vid lokaler med båthus skiljde sig
inte från den förväntade förekomsten (χ2 =0.04, d.f.=1, P=0.83). Således är slutsatsen
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Figur 23. Två båthus som uttern markerar under. T v: båthus i gott skick, samt t h: båthus i mindre
gott skick.

Figur 24. Väl utstickande markeringsplats i båthus. Figur 25. Utterspillning på brygga i båthus.

att om båthus fanns på lokalen gav de oss en god möjlighet att avgöra om utter fanns
på lokalen eller ej. Även minken har båthus som favorittillhåll och ett flertal gånger
hittade vi båthus (mindre frekvent använda) med stora högar av minkspillning och
ofta med minkbon i skrubbarna, från vilka det läckte ut både gammal och nyare
spillning från gliporna mellan väggar och golv.
Vid inventeringen noterades faktorer som kan tänkas verka störande för uttern.
Begreppet ”störningar” är dock brett och innefattade exempelvis passbåtsbryggor,
småbåtshamnar, större dammregleringar och barnläger. De noterade störningarna
visade sig inte ha någon påverkan på utterförekomsten (χ2 =1.3, d.f.=2, P=0.52). De
noterade störningarna var antingen fasta i sin karaktär, på så vis att miljön på lokalen
inkluderade störningen dygnet runt och året om, eller dygnsrelaterade med
störningar främst under vissa delar av dygnet (och ibland enbart vissa delar av året).
Således saknades en kategori störningar, dvs störningar som uppträder plötsligt och
oförväntat för uttern. Denna typ av störning kan vara svår att fånga upp med den
använda inventeringsmetoden. Därmed vill vi inte dra slutsatsen att uttern inte är
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störningskänslig, men för den typ av störningar som noterades i denna studie fanns
ingen synbar negativ inverkan på utterförekomsten.
Minkens förekomst jämfördes med kända naturvårdsinsatser med aktiv minkjakt.
Minkjakt bedrivs aktivt sedan 1997 i hela Björns skärgård (norr om Hållnäs-halvön)
och i norra Gräsö skärgård (Stapelbådan, Fluttu, Norrmalaren och Klyndorna). Sedan
2001 jagas även mink på östra Hållnäskusten (Gåskänningen, Söderören, Skötören
och Blecksnedan) (M. Amcoff, muntl.). Jakt bedrivs även i en zon omkring dessa tre
områden. I och med att de flesta av nämnda öar var inom fyra km från en
inventeringspunkt, besöktes de ej. Om utter fanns på lokalen kan man alltså antaga
att den även kan röra sig ut till öarna. Gränsen på fyra km är dock väl lång för en ren
minkinventering, i och med att minken har mycket mindre hemområden än uttern
(ned till 1 km).
Med försiktighet kan vi konstatera att mink fanns nära alla de tre jaktområdena. Vi
hittade minkspillning vid Fågelsundet (norra Hållnäs-halvön) och vid Slada
fiskehamn (östra Hållnäs-halvön). Mink fanns även på de två inventeringslokalerna
nära jaktområdet i Gräsös norra skärgård (på Stor-Utteridet, Glasgrund och
Kullaskär), samt längs större delen av Gräsös kustlinje.
Spillningsinsamling
Totalt 126 utterspillningar, varav 5 tveksamma, samlades in från totalt 46 lokaler
(Fig. 26). Av dessa spillningar var 22% insamlades från Dalälven, vilket
överensstämmer ganska väl med proportionen lokaler från det området.

Figur 26. Spillningsinsamling under brygga i båthus.

Slutsatser och förslag för framtida beståndsövervakning
Den här inventeringen av Uppsala läns kust och del av Nedre Dalälven har visat att
uttern utbredningsmässigt har en god förekomst, jämförbar med förekomsten i
21

inlandet i Uppland. Det är den första inventeringen i sitt slag i dessa områden och
den första inventering som dokumenterar utterförekomst i Dalälven. Flera faktorer
gör en utterförekomst i området intressant att dokumentera och följa. Dels är uttern i
viss mån en miljöindikator, dels kan artens spridning förhoppningsvis leda till en
minskad minkförekomst (Bonesi och Macdonald 2004a), vilket skulle vara positivt
för sjöfågelsamhällena. Det är därför mycket relevant att följa upp inventeringen
inom några år. I och med att utter förekommer vid kusten såväl som i inlandet, är
Uppsala län extra intressant att följa vad gäller utterns utbredning. Här finns chansen
att redan nu studera en ökande kustutterpopulations inverkan på minkbeståndet.
Vi ser ingen anledning till att inventeringar av inland och kust ska separeras
framöver, utan det vore bättre att en heltäckande inventering görs vid ett och samma
tillfälle. Detta kan givetvis komma att bero på vem som genomför inventeringen, dvs
om den görs landskapsvis (som har skett för Upplands inland) eller länsvis.
Stockholms läns kust och skärgård har en mycket större inventeringsyta än Uppsala
läns kust och är därmed mer tidskrävande.
Inventeringsmetoden ger inga uppskattningar av tätheten av utter och det är möjligt
att tätheten är lägre i det inventerade området än i inlandet, även om det inte
behöver förhålla sig som så. Uttern saknas i vissa kustområden vilket tyder på att
utterpopulationen i området inte har nått sin ”carrying capacity”. För att ta reda på
populationens storlek finns två metoder: inventering med hjälp av genetisk analys av
spillning eller snöspårning. De båda metoderna ger olika resultat och det har visats
vid en studie att så lite som hälften av uttrarna hittas vid snöspårning jämfört med
genetisk analys av spillning (Arrendal et al. 2007). De största skillnaderna uppstår i
områden med höga tätheter av utter (Arrendal et al. 2007). Vid detaljerad
snöspårning i Finland jämfördes resultatet med den vanliga inventeringssnöspårningen och även där återfanns bara hälften av uttrarna med vanlig
snöspårning (Sulkava 2006). För Uppsala län rekommenderas att antingen genetisk
analys av spillning, eller en kombination av de båda metoderna används för att ett så
korrekt resultat som möjligt ska nås. Den spillning som insamlades vid
barmarksinventeringen kan användas om enbart den genetiska metoden väljs.
Uppsala län är ett lämpligt område för att övervaka utterpopulationen
storleksmässigt i och med att data redan finns från ett område i inlandet (Arrendal
2007). Dessa data är insamlade samtidigt som barmarksinventering har bedrivits i
området (Hammar 2006), vilket kan ge intressanta korrelationer om de jämförs med
kustdata.
En snöspårning längs kusten skulle kunna ge svar på hur mycket uttern nyttjar
kustlinjen och skärgården vintertid. Det är mycket möjligt att exempelvis is
begränsar utterns fiskemöjligheter och att vissa individer tvingas söka sig in i åarna
för en tid. Exempel på aggregering av uttrar vintertid finns från Tjeckien (Kranz
1995).
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Tack
Stort tack till alla er som har låtit oss leta efter utterspillning på er mark och under
era båthus (Fig. 27)! Även tack till den intresserade allmänhet vi träffade på under
inventeringen. Speciella tack går till Staffan Westerberg för skjuts genom Gräsöns
svårnavigerade östra skärgård; Alf Sevastik för tillträdeshjälp och
inventeringssällskap vid exempelvis Biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk;
Thomas och Anne Svedare för skjuts genom Karlholmsfjärdens grunda vatten;
Thorsten Palm för fem-stjärnigt boende när mörkret föll och de tänkta tältplatserna
stod under vatten; familjen Lönn-Broman för båthustips och värmande fika en rejält
blåsig dag; Anders Bignert (Naturhistoriska riksmuseet) för kartor över utterns
utbredning i S verige; Niina Sallmén för hjälp med utbredningskartor i Uppsala län;
och Martin Amcoff (Upplandsstiftelsen) för information om minkjakten.

Figur 27. Vänliga båthusägare kunde till och med lyfta undan brädor för att underlätta vår
inventering!

Inventerarlaget
Inventeringen utfördes av MyraNatur genom Johanna Arrendal, Per Blomkvist, samt
hundarna Susa och Axa (Fig. 28). Johanna är fil. dr. i zooekologi, med uttern som
avhandlingsämne. Per är besiktningsman för rovdjursskador och -stängsel,
inventerare av stora rovdjur, samt naturbevakare för Länsstyrelsen i Uppsala län.

Figur 28. Inventerarna i arbetstagen. T v: Per Blom kvist och t h: Johanna Arrendal och hundarna Susa
(t v) och Axa (t h).
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Bilaga A
BARMARKSINVENTERING AV UTTER
År Mån Dag

Namn på lokalen

Kartnummer

Admin istrat. Vattendrag/vattenområde
Spilln ingsinsamling
Miljö

Koord. (rikets nät)

Spilln ingsID
Kust

Sjö

Kvalitet
Damm Vattendrag

Kanal

Kustlinje Innerskärgård Mellanskärgård

Dike

Bro

Lövskog

Barrskog Blandskog

Hygge Våt mark

Strandveg.

Lövskog

Barrskog Blandskog

Buskar Fältskikt: > 0,3m

Strandtyp

Berg

Bredd

< 1m

Vattenhast.

Fors >0,7m/s

Djup

< 0,5m

Block >2d m

Sten <2d m

1-2m

2-5m

Strö mmande

Vattenstånd Mycket lågt

Grus

5-10m

Lågt

< 0,3m

Annat
Bukt

Sund

Bebyggelse Öppet

20-40m

Ingen

Annat

> 40m

Torrlagd fåra

Annat
Annat

Högt

Mycket högt

Strandskötsel, vattenutnyttjande

Typ av lokal 200m

600m

Uttertecken

Saknas

Tveksam Finns

Typ

Spilln ing Spår

Spilln ing

Färsk/antal Gammal/antal Mycket gammal/antal

Minktecken

Saknas

Typ

Spilln ing Spår

Spilln ing

Färsk/antal Gammal/antal Mycket gammal/antal

Sedd

Båthuskoll

Om avvikelse, ange inventerad sträcka (m)

Antal markeringsplatser med utter (rita även skiss baksidan)
Gryt

Annat
Innehåll (fisk, kräfta, gnagare, annat)

Tveksam Finns
Sedd

Gryt

Annat
Innehåll (fisk, kräfta, gnagare, annat)

(Ange även förekomst av andra intressanta arter tex. kungsfiskare, forsärla)

Lokalbeskrivning

Övrig
ko mmentar
Bäver/bisam Bäver

Bisamråtta

Invent.barh. Dålig

Medel

Ange typ av spår och om spåren är färska/gamla
Bra

Annat

Annat
Medel

Bro koll

Farled

Lera/jord Annat

10-20m

> 2m

Vik

Åker Betesmark

Sand

Långsam <0,2m/s

0,5-1,0m 1-2m

Vägtrumma

Ytterskärgård Udde

Omgivning

Störning

Län

Inventerare
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Bilaga B
Inventeringsresultatet från samtliga lokaler. I tabellen anges ett urval av parametrar: datum, namn på lokalen, vatten, X-koordinat,
Y-koordinat, län, uttertecken, minktecken, inventerare.
Datum
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-02
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-05
2006-09-07

Namn på lokalen
Lill-Karö Kil
Sandika Norra
Fagerön-bron
Harg
Hargshamn, småbåtshamn
Torrön
Katrinörarna
Sunnanö (båt varv, bäckmynning)
Gräsö färjeläge
Långviken
Måsboda
Sjöäng
Norrboda fiskehamn
Askskärsfjärden
Örskärsund
Källskärsudden
Mattings viken
Skaten
Södervik (Öster-Mörtarö
Kallboda
Nordangärde
Malmen
Gjusbådan
Vargskär
Idö brygga
Strand
Skårsund
Gruvskäret, Tuskötäppan

Vatten
Granfjärden
Östhammarsfjärden
Sandikafjärden
Löhammarsjön - Hargs viken
Hargs viken
Norrfjärden
Järsöfjärden
Järsöfjärden
Öregrundsgrepen
Långviken
Öregrundsgrepen
Öregrundsgrepen
Öregrundsgrepen
Askskärsfjärden
Örskärssundet
Norrfjärden, Södra K varken
Mattings viken
Söderbodfjärden
Gällfjärden
Kallbodafjärden
Österbyfjärden
Högklyksfjärden
Södra K varken
Notfjärden
Söder om Notfjärden
Öster om Järsöfjärden
Skårsund
Kullasundet - Tuskösundet
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X-koordinat
1641162
1644175
1644719
1643899
1647272
1648793
1647105
1646903
1646675
1644647
1642193
1642066
1642418
1641450
1641949
1644599
1645346
1644896
1645705
1646773
1647476
1649615
1651991
1652922
1653347
1650667
1649221
1648506

Y-koordinat
6687410
6683688
6680507
6676661
6675646
6689255
6692347
6693343
6694950
6696697
6701895
6706198
6708386
6710261
6712408
6711226
6707188
6705018
6702686
6700178
6696825
6695220
6696618
6692088
6690441
6690924
6693769
6681955

Län
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Uttertecken
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
TVEKSAMT
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
TVEKSAMT
JA
JA
TVEKSAMT
JA

Minktecken
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA

Inventerare
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA

2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-07
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-09
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-10
2006-09-17
2006-09-17
2006-09-17
2006-09-17

Ryssberget
Näsudden
Högalund
Västra Tvärnö
Nyäng
Hamnen
Ängsfjärden
Sjölund
Skinnäs viken
Norrudden
Ledsundet
Johannisfors
Kallerö
Norr-K asudden
Asphällskulten, bron
Fiskeriverkets sjöbod, Biotestsjön
Yttersta bron/dammfundament
Biotestsjön
Jungfruholm
Stora Rångs en
Skaten, Hållnäs
Ängskär, fiskehamn (syd om)
Gudinge, Böleåns mynning
Klungsten
Klubben, Slada fiskehamn
Killskär
Verkbron (extralokal)
Fågelsundet
Rossholm
Marskär (Sikhjälma fiskehamn)
Fagervik en fiskehamn
Såghamn
Alskär
Solhallsbacken

Raggarösundet
Slätöströmmen
Österfjärden
Huns aren
Stor-Vikar - Orrs undet
Bodasundet
Ängsfjärden
Långalmafjärden - Ängsfjärden
Öregrundsgrepen
Lotten
Olandsån
Forsmarksån
Kallrigafjärden
Öregrundsgrepen
Asphällsfjärden
Biotestsjön - Öregrunds grepen
Biotestsjön – Öregrunds grepen

1655561
1655945
1652196
1649816
1650218
1655686
1654311
1650631
1642541
1638937
1634502
1632568
1635458
1636057
1632316
1631280
1631466

6679800
6678460
6679350
6679009
6682647
6682454
6684606
6686967
6693513
6696541
6692539
6695046
6694444
6698762
6701508
6702737
6704293

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
TVEKSAMT
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA
JA

JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA

Öregrundsgrepen
Rångsefjärden (Öregrundsgrepen)
Skatviken
Ängskärssundet
Böleån - Barknårsfjärden
Sladaån
Draget
Hammarviksfjärden
Sladaån
Bottenhavet, Fågelsundet
Bottenhavet
Bottenhavet
Lövstabukten
Lövstabukten
Alskärsfjärden, Lövstabukten
Strömarån

1633498
1627398
1625397
1624213
1620404
1620504
1621427
1621161
1619522
1616620
1614172
1610328
1606297
1607809
1605280
1606574

6699058
6703582
6706633
6710708
6711920
6715522
6716048
6718669
6715263
6722285
6721002
6719390
6715480
6717662
6713509
6709935

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

NEJ
JA
JA
TVEKSAMT
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA

NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
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2006-09-17
2006-09-17
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18

2006-09-20

Ledskär
Karlholmsbruk
Sandviken, Djupö
Landbuckharen
NV om Sör-Bränngrund, NV om
Utterholmen
Skötgrund
Själgrund
Långörarna
Gårdskärs fiskehamn
Långsand
Billhamn, Billudden
Rullsand
Harnäs (länsgränsen)
Ågården, länsgränsen X
Fäbodarna
Söderfors, V292
Untra, godset
Untraverket
Marma by, E4:an bron
Hyttön, länsgränsen X
Norr om Laxodlingen, länsgräns en
X
Norr om Hålldammen

2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-21
2006-09-22
2006-09-22
2006-09-22
2006-09-26
2006-09-26
2006-09-26

Laxön
V76-bron Dalälven
Rotskär
Måsörarna
Bond-Hunds haren
Herrgårds-Hundsharen
Flatgrund
Stora Risten
Ormön, Notskäret
Vässarön, Djupviken

2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-18
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-20

Karlholmsfjärden
Tämnarån
Löns viken
Lövstabukten
Sörfjärden

1604558
1600846
1599703
1599586
1597814

6711313
6712626
6715087
6717279
6720238

C
C
C
C
C

JA
JA
TVEKSAMT
JA
JA

JA
NEJ
JA
JA
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA

Bottenhavet
Småsjöar t värs Själgrund
Vid Bottenhavet + småsjöar
Bottenhavet
Gävlebukten
Gävlebukten
Gävlebukten
Trösken - Gävlebukten
Ingsån - Kattfjärden (Dalälven)
Fädbodviken, Dalälven
Untrafjärden (Dalälven)
Untrafjärden - Tammån (Dalälven)
Tammån-Dalälven
Dalälven
Hyttöfjärden - Lerån (Dalälven)
Kakängsundet - Lerån - Tångsån
(Dalälven)
Lant fjärden - Sågdammen,
Dalälven
Dalälven
Dalälven
Bodaån, Dalälven
Bottenhavet
Karlholmsfjärden
Karlholmsfjärden
Karlholmsfjärden
Södra K varken
Södra K varken
Södra K varken

1601845
1600763
1600349
1598936
1595476
1592935
1590228
1585717
1576898
1578784
1579590
1583263
1584608
1587634
1582167
1582250

6724719
6724257
6723840
6724510
6727160
6727567
6726048
6726796
6691161
6694358
6697424
6700331
6703184
6706867
6709320
6711029

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
X

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
TVEKSAMT
JA

JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA

1587495

6713864

C

JA

JA

PB/JA

1589301
1589971
1588582
1619816
1603437
1602994
1602175
1655556
1657133
1659484

6716800
6721797
6724244
6721524
6715295
6715401
6716226
6689276
6686849
6685701

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
TVEKSAMT
NEJ

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA/MF
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
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2006-09-26
2006-09-26
2006-09-26
2006-09-28
2006-09-28
2006-09-28
2006-09-28
2006-09-28
2006-09-28
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-02

Vässarön, Fladan
Fälön
Stora Vingeskär
Ön Ö om Tålingen (Vidbuskskär)
Lågbådan, sydudden
Lågbådan, norra viken
Kullaskär
Glasgrund
Stor-Utteridet
Koludden
V67-bron Ö om Gysinge
Sevedsk varn, länsgränsen
Skekarsbo
Gistholmen
Kolhus vik en, änden på s vart väg.
Ingbo
Östaholm, udden
Östaholm, båthamnen
Väster om Norr Ekedal

Stregelsundet, Södra K vark en
Fälösundet
Singöfjärden
Södra K varken
Södra K varken
Södra K varken
Södra K varken
Södra K varken
Södra K varken
Hedesundafjärden, Dalälven
Dalälven
Dalälven
Färnebofjärden, Dalälven
Färnebofjärden, Dalälven
Kolhus vik en, Dalälven
Lillån
Färnebofjärden, Dalälven
Färnebofjärden, Dalälven
Kölforsån - Lillån - Storån
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1660104
1657937
1659206
1656856
1654849
1654907
1651023
1648755
1647568
1565020
1561834
1561191
1557962
1556270
1555640
1556739
1555095
1555354
1551334

6686036
6681092
6676107
6697917
6701091
6701708
6702207
6706314
6709536
6684439
6686289
6683979
6677554
6674911
6669349
6669088
6673950
6673607
6664442

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
X
X
C
C
C
C
C
C
C

NEJ
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
TVEKSAMT
NEJ
JA

JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
JA

PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA
PB/JA

Bilaga C
CD med bilder från samtliga lokaler kan beställas från MyraNatur eller Länsstyrelsen
i Uppsala län.

Myra 111
748 93 Österbybruk
Tel: 0295-400 80
E-post: myranatur@telia.com
www.myranatur.se
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Uttern (Lutra lutra) är ett mårddjur som till stor del lever i vatten och som förr förekom allmänt
i hela vårt land utom på Gotland. Även vid kusterna och i skärgårdarna var den vanlig. Under
1900-talet skedde en drastisk minskning av antalet uttrar över hela dess utbredningsområde och
utterns utbredning längs Sveriges kuster är idag relativt okänd.
Utterförekomst i kustlandskapen är intressant på flera sätt: dels är den ett tecken på en bättre
miljö med mindre miljögifter och dels kan utterns återkomst till skärgården ha en negativ
inverkan på minkens utbredning. Här redovisas den inventering av hela Uppsala läns kust och
dalälvspartier som genomfördes hösten 2006.

MEDDELANDESERIEN 2007

1. 2005 års inventering av gölgroda längs Nordupplands kustband samt utvärdering av gölgrodans
åtgärdsprogram
2. Inventering av förorenade områden - Dannemora gruvområde - Inventering utförd enligt
Naturvårdsverkets MIFO-modell, fas 1
3. Grunda marina områden i Gräsö östra skärgård - Inventering och studier av fiskrekrytering och
undervattensvegetation sommaren 2006
4. Bygga och bo i Uppsala län - Bostadssubventioner, volymer och bidragsunderlag,
Helårsöversikt 2000 - 2006
5. ”Det går åt mycket kaffe” – Länsstyrelsens tillsyn av kommunernas insatser för personer med
demenssjukdomar
6. Länsprojekt djurskydd 2006: Efterlevnad av djurförbud i Uppsala län
7. Utterns förekomst längs kusten och Dalälven i Uppsala län 2006

P O S TA D R E S S 7 5 1 8 6 U p p s a l a G AT UA D R E S S H a m n e s p l a n a d e n 3
T E L 0 1 8 - 1 9 5 0 0 0 ( v x l ) FAX 0 1 8 - 1 9 5 2 0 1
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