Under augusti-september 2008 inventerades Kronobergs
län på utter. Inventeringen var en barmarksinventering.
Tassmärken och spillningsrester från utter eftersöktes,
framförallt under broar över vattendrag samt vid sjöars in- och
utflöden. På drygt 50 platser gjordes fynd av färska spår oc
/eller spillning. På ytterliggare ett drygt tiotal platser hittades
rester av mycket gammal spillning. På drygt tvåhundra av de
platser (av totalt ca 270 stycken) som genomsöktes hittades
inga spår av utter.
Utterspår påträffades i hela länet utom i Markaryds
kommun.
Verkligen glädjande är att uttern återigen påträffas utmed
Lagan vilket inte var fallet år 2000.
Den här sortens inventering ger en bra ögonblicksbild av
utterns ungefärliga utbredning i länet men talar inte om
var uttern föder upp sina ungar eller hur många uttrar som
egentligen finns.

Fiskare/jägare:
Fiska inte med ryssjor, gäddsaxar, mörtmjärdar eller liknande redskap i vatten där utter kan förekomma! Ryssjefisket är en stor dödsorsak för uttrar.
Använd inte minkfällor för levandefångst inom områden
där utter förekommer. Var särskilt uppmärksam vid jakt av
mink i områden där utter förekommer.

Hur vet man om utter förekommer i ett vattendrag?
Landets länsstyrelser vet ofta var ungefär var uttern i
landet håller till och på Naturhistoriska riksmuséet finns
Zoologer som kan ge råd om hur man bäst visar hänsyn till
Utter vid t. ex årensningar (adresser).

Produktion: Länsstyrelsen i Kronobergs län januari 2009
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Läs mer!
Det nationella åtgärdsprogrammet för utter i finns i pdfformat att ladda hem eller att beställa från Naturvårdsverkets bokhandel
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln
eller tel. 08-698 10 00
Artportalen: www.artportalen.se

n.

Hur kan utterbetsåndet främjas?
Mark / skogsägare:
Vegetation utmed vattendragen har flera viktiga funktioner
för uttern. Utterhonan anlägger oftast sitt gryt i en skyddad
strandkant under rotsystemet till ett större träd. Strandvegetationen har också andra positiva effekter. Särskild hänsyn i markanvändningen är ett krav i anslutning till vattendrag där utter förekommer. Om slutavverkning skall göras,
bör strandvegetationen alltid lämnas orörd. Nydikning eller
rensning av befintliga vattendrag bör planeras noggrant,
så att värdefulla uttermiljöer inte förstörs. Vid årensningar,
kanalgrävningar och dikningar bör stenar, strandnära buskage och träd lämnas kvar.

Artportalen är en oberoende samlingsplats för rapportering
av arter. Idag kan man rapportera fåglar, växter,insekter,
småkryp, lavar, mossor, svampar samt ”övriga vertebrater”
(dägg- och kräldjur). Samtliga observationer inom Årets art
förs över till Artportalen.
Föreningen Rädda Uttern i Småland är en ideell förening
som arbetar för att öka möjligheten för uttern att finnas
kvar i en livskraftig stam i Småland.
www-adress?
På Länsstyrelsens webbplats www.g.lst.se finns information om våra naturreservat, fridlysta växter, miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter och mycket mer.
Länsstyrelsen ger ut broschyrer om naturreservat och
skyddsvärda kulturmiljöer.

Årets art 2009 är Utter

Uttern är Smålands landskapsdjur. Nu vill vi öka kunskapen om utterns förekomst i Kronobergs län. Vi är
särskilt intresserade av observationer av uttrar
dagtid.
Vi behöver din hjälp!
Vi vill att så många fynd som möjligt av utterbon, utterspår och aktiva uttrar rapporteras antingen till Länsstyrelsen eller till Artportalens webbplats:
www.artportalen.se. Vägdödade utter vill vi också ha
rapporter om.
På Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/
kronoberg kan du läsa mer om utter.

Beskrivning

Lutra lutra

I år sätter vi fokus på Smålands landskapsdjur, uttern. Uttern är knuten till vattenmiljöer som bäckar, åar och sjöar.
Uttern började minska i landet- och troligen i länet- redan i
slutet av 1950-talet och blev sedan allt ovanligare under de
kommande decennierna.
En aktuell spårinventering (2008) pekar dock på att uttern i
Kronoberg i dag ökar och nu successivt besätter områden
där den inte fanns år 2000, t. ex stora delar av Lagans vattensystem.
För att uttern ska trivas behövs en kombination av fiskrika
sjöar och åar, skyddande vegetation utmed sjö- och åstränder, samt lämpliga boplatser (vattennära stenrösen och
stora rotvalv).
Rapportera dina egna observationer och andras fynd på
www.artportalen.se eller skicka in en lapp till Länsstyrelsen.
Om du skickar in uppgifter till länsstyrelsen - ange var och
när du hittade utterspår eller såg uttern. Skicka till:
Länsstyrelsen i Kronobergs Län, 351 86 Växjö
att. Per Ekerholm

Skillnad på spår och spillning
Spårstämplar

Uttern är ett smidigt mårddjur med spolformad kropp, korta ben och kraftig svans. Färgteckningen är övervägande
mörkbrun med undantag av buk och hals som är ljusare
grå. En vuxen utter mäter mellan 90 och 120 cm från nostill svansspets. Precis som hos de flesta mårddjur är hanen
större än honan.

Ca 6 - 7 cm

Utter

Uttern är huvudsakligen nattaktiv. Födan utgörs främst av
fisk. Hemområdet för en bofast hane kan omfatta upp till
40 km strand och hans jakter för honom i genomsnitt upp
till 10 kilometer om natten. Honans hemområde är betydligt
mindre och dess storlek styrs av tillgången på föda.
Parningstiden infaller i regel under mars - maj. Ungarna
föds i naturliga håligheter nära strandkanten, eller i gryt som
honorna själva grävt ut. Under ungarnas tidiga uppväxt är
uttrarna ytterst störningskänsliga. Ungarna håller ihop med
modern under första levnadsåret, ibland längre.
Uttern är skygg och det är sällan man kan få syn på den.
Spårstämplar och spillning avslöjar om utter förekommer
längs ett vattendrag. Det kan ibland vara svårt att skilja utter och mink.

Spårstämpel från utter

Spårstämpel från mink

I utterns spårstämpel syns avtryck av fem tår, till skillnad
från rävens. Även minkens spårstämpel har fem tår, men
minkens avtryck är mindre. En tändsticksask täcker ett
minkspår, men inte en spårstämpel från en vuxen utter. Formen på framfotspåret av en utter är nästan runt, bakfoten är
mer långsträckt. Klorna är små, och om avtrycken är tydliga,
kan man se spår av simhuden mellan tårna. Spårstämplarna förekommer ofta i grupper om fyra. Typiskt för uttern
är också att den gör kanor i snön, nedför strandvallar och
liknande.

Spillning

Foto: Per Ekerholm

Utter

Uttergryt med tre ingångar, två i förgrunden och en
längre bort på strandbrinken.

Uttern är större än minken, och när den går kan man se att
svansen är mycket tjockare vid basen. Uttern har en säregen kroppsform med en puckelliknande förhöjning över
bakbenen. Minken ger ett lägre, mindre och mera rakt intryck.

Utterspillning
Formen varierar. Näringsresterna är löst sammanfogade hos uttern. Man kan
se stora bitar av ben och
kräftskal. Ett av det bästa
kännetecknen är lukten:
Utterns spillning luktar angenämnt (jo faktiskt), liknande
doften av nyslaget hö.

Mink

Minkspillning
I minkspillningen är näringsresterna hoppressade och
valsformade. Skelettdelar
och kräftskal är fint söndertuggade. Lukt:
Minkspillning har en obehaglig, härsken lukt, som av
gammal fisk.

