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Inledning 
Utterpopulationen i Sverige började minska drastiskt under 1950 och fortsatte minska 
under 1960 och 1970-talen. Den huvudsakliga anledningen till populationens minskning 
har ansetts vara miljögifter, främst PCB, men även andra faktorer som t.ex. 
biotopförstöring, intensiv jakt och försurning bidrog till utterns tillbakagång. Miljögifter 
utgör sannolikt det allvarligaste hotet mot uttern än idag. Kunskapsluckorna är stora när 
det gäller effekter av nya ämnen som produceras och släpps ut i ekosystemen. Uttern som 
art fredades i Sverige 1968 klassas idag som Sårbar (VU) på listan över hotade arter enligt 
kriteriet D1 d.v.s. antalet könsmogna individer är färre än 1 000 stycken (Gärdenfors 
2005). 
 
Trafik står i dagsläget för en mycket stor andel av de döda uttrar som skickas in till 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (Foto 1). Bara under 2006 registrerades 79 
procent av de döda uttrar som skickats in till museet som trafikdödade. Den geografiska 
fördelningen av uttrarna visar på en ökande trend i både norra och södra Sverige. 
 

 
Foto 1. En trafikdödad utter från Uppland. Foto: Roine Karlsson 

 
Resultat från danska studier (Madsen 1996) visar att sannolikheten för en utter att bli 
överkörd ökar vid hårt trafikerade vägar och att en övervägande andel av de uttrar som 
dödas i trafiken är vuxna hanar (troligen för att hanar har ett annorlunda 
aktivitetsmönster än honor). Studier utförda i England visade att 58 procent av alla 
trafikdödade uttrar hittas i anslutning till högtrafikerade vägar, varav 44 procent vid 
trummor och 34 procent vid broar. Även i denna studie var hanar överrepresenterade 
bland de trafikdödade uttrarna. Dessutom fanns det en viss tendens att fler trafikdödade 
uttrarna skickades in under vår och höst (Grogan et al. 2001). Även i Sverige finns det en 
tendens till att fler hanar än honor dör i trafiken och att de flesta trafikdödade uttrar 
kommer in från områden med hög trafikintensitet. 
 
Under hösten 2005 skickades två trafikdödade uttrar in från Skåne. Under perioden av ett 
dygn hittades dels en hona påkörd på vägen norr om Hallaröd (Höörs kommun) och en 
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hane kördes på av linjebussen vid Blommeröds Säteri mellan Östra och Västra Ringsjön. 
Dessa två uttrar var de första inskickade uttrarna från länet sedan 1977. Sedan 2005 har 
ytterligare fyra trafikdödade uttrar inkommit från länet varav två stycken har omkommit 
i anslutning till samma bro vid väg 19 i Kristianstads kommun.    
 

 
     Foto: Roine Karlsson 
 
Till följd av upptäckten av utter i länet togs ett beslut att valda delar skulle inventeras 
mer noggrant och under två veckor hösten 2006 utfördes en barmarksinventering. Syftet 
var att undersöka om det fanns förekomst av utter i främst Rönne å och Helge å med 
biflöden. I samband med utterinventeringen inventerades även en begränsad andel broar 
utifrån deras behov av faunapassager. Broar i anslutning till vägar med hög hastighet 
(70-120 km/h) och hög trafikintensitet prioriterades. 
 
Utifrån Vägverkets regionala miljömål gjordes en prioritering att komplettera 
broinventeringen under 2008 med ytterligare 163 broar vid vägar med Ådt > 1 000 bilar 
per dygn. 
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Allmänt om uttern som art 
Uttern är ett solitärt djur, där honor och hanar endast träffas regelbundet vid 
parningssäsongen som i Sverige vanligtvis förekommer under våren. Könsmognaden sker 
först vid två års ålder (Chanin 1985). En vuxen utter har en längd av mellan 90 och 120 
cm inklusive svansen och väger normalt mellan 5 och 10 kg. Precis som hos de flesta 
mårddjur är hanen större än honan (Mason & Macdonalds 1986). Uttern har en 
spolformad kropp med korta ben och kraftig svans. Färgteckningen är övervägande 
mörkbrun med undantag av buk och hals som är ljusare grå. Uttern är huvudsakligen 
nattaktiv och har flera fysiologiska anpassningar till ett liv i vatten. Exempelvis är näs- 
och öronöppningarna stängbara vid dykning, den har simhud mellan tårna liksom en 
riklig förekomst av morrhår kring nosen som används vid lokalisering av föda (Erlinge 
1971, Chanin 1985). 
 

Födan består mestadels av fisk som t.ex. lake, simpor och karpfiskar, men även grodor, 
kräftor, större insekter, fåglar och mindre däggdjur kan ingå i dieten (Erlinge 1967). 
Studier har visat att sammansättningen av fiskdieten i huvudsak återspeglar födans 
tillgänglighet och förekomst i det område där uttern jagar (Erlinge 1967, Taastrom & 
Jacobsen 1999). Födovalet varierar därför mellan olika områden och även med årstiden. 
En vuxen utter konsumerar mellan 1 och 1,5 kg fisk per dag (Erlinge 1968).  
 
Uttern håller hemområden som regelbundet patrulleras och markeras med hjälp av 
signalmarkeringar. En markering sker i form av spillning och/eller analkörtelssekret som 
informerar andra uttrar om dess närvaro, kön och parningsstatus (Bild 1). Honors 
hemområden kan med största sannolikhet betraktas som födosöksområden, medan 
hanars till stor del främst fungerar som parningsområden. Storleken på hemområde 
varierar från några kilometer strandsträcka till flera mil (Sjöåsen 1997). Områdena kan 
överlappa varandra och det är inte ovanligt att en hanes hemområde kan infatta en eller 
flera honors (Erlinge 1971, Sjöåsen 1997).  
 
I Sverige sker de flesta födslarna under senvåren och försommaren efter en 
dräktighetsperiod på ca två månader (Olsson & Sandegren 1993). Ungarna, vanligen 2-4 
per kull, föds i ett gryt och familjegruppen, dvs. hona med ungar, följs åt i knappt ett år 
(Foto 2). Det första året är viktigt för ungarnas fortsatta överlevnad. Det är under denna 
tid som de lär sig jaga effektivt, söka upp de bästa biotoperna under olika årstider samt 
undvika faror (Erlinge 1971, Olsson & Sandegren 1991, Olsson & Sandegren 1993). 
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               Foto 2. Utterungar på isen.        Foto: Mia Bisther 



Livslängden hos uttrar i fångenskap är 10-15 år, men en studie av vilda uttrar på 
Shetlandsöarna visar på en medellivslängd på knappt 4 år (Kruuk & Conroy 1991). 
Åldersstudier har visat att den genomsnittliga medellivslängden hos svenska uttrar är 
något äldre (5-7 år) men det har kommit in en död utter till NRM som var betydligt äldre 
(9 år). Som hos de flesta däggdjur är dödligheten som störst under de första levnadsåren. 
Det finns inga kända predatorer på uttrar i Sverige, men i sällsynta fall kan större rovdjur 
döda uttrar (Chanin 1985, Aronson & Nilsson 1998, NRM). 
  

Hur man spårar uttrar 
Barmarksinventering är en väl beprövad och standardiserad metod som även används vid 
internationell beståndsövervakning av utter (Reuther et al. 2000). Metodiken baserar sig 
på att inventeraren letar efter spårtecken av utter i form av spillning, spår eller gryt vid 
strategiska platser (Foto 3-5). Uttern spillningsmarkerar sina hemområden kontinuerligt 
och för att nå maximal effekt med signalmarkeringarna placeras dessa strategiskt utmed 
stränderna. Exempel på strategiska platser är: på stenar utmed vattendraget, på stenar 
eller spänger under broar, vid brofästen, uddar vid sjöar, trädrötter och nedhängande 
grenar, stubbar, tuvor och under granar intill vattendraget, vid kvarnar och 
dammanläggningar etc. (Erlinge 1971, Chanin 1985, Fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Strategiska markeringsplatser 
Exempel på strategiska platser där uttrar gärna spillningsmarkerar (ur Reuther et al. 2000). 
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Spillningsmarkeringar som placeras skyddat, t ex under en bro, kan ligga kvar upp till ett 
års tid medan markeringar som placeras mer exponerat måste kontinuerligt förnyas 
eftersom de försvinner efter drygt två månader. Beroende på placering och 
väderförhållanden återfinns drygt 50 procent av spillningsmarkeringarna efter två till tre 
veckor och endast 10 procent efter tre till åtta veckor (Reuther et al. 2000). Metodiken för 
barmarksinventering finns bra beskriven i ”Metodmanual för barmarksinventering av 
utter (Lutra lutra)” (Bisther & Norrgrann 2002).  
 
Metodiken som används vid barmarksinventering visar framför allt på förekomst av utter 
och i viss mån även stammens relativa täthet, men lämpar sig inte för att uppskatta 
antalet djur. För en antalsuppskattning av utter i området bör därför en kompletterande 
vinterspårning utföras. Trots detta är barmarksinventering den mest rekommenderade 
metoden vid en beståndsövervakning av utter (Bisther & Norrgrann 2002). 
 
Utterspillningen har ett ”spretigare” utseende än t ex minkspillning och framförallt en 
betydligt behagligare doft. Utterspillning luktar inte illa som minkspillning utan har en 
karaktäristisk ”höaktig” doft, någon har till och med påstått att den luktar ”viol” (Foto 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Foto 3. Exempel på utter och minkspillning, (utter till vänster). Foto: Mia Bisther 
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Foto 4. Utterspår i sand. Foto: Mia Bisther 

 

 
             Foto 5. Exempel på en daglega. Foto: Mia Bisther   
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Ett annat sätt att spåra utter är på snö. Den bästa tiden för vinterspårning är mellan 
november och mars, d.v.s. så fort isen har lagt sig och snön kommit (Aronson 1995). En 
fördel med att spåra tidigt på säsongen är att de flesta skogsbilvägar fortfarande är 
körbara, dessutom är spåren lättare att observera eftersom vattennivån är relativt hög 
vilket gör att uttrarna rör sig ovanpå isen. I januari kan vattennivån ha sjunkit undan så 
pass att det bildas ”fickor” under isen där uttrarna ofta uppehålla sig under långa 
perioder och därigenom kan vara svåra att spåra.  
 
Vid en vinterspårning arbetar man utifrån ytor och arealer istället för antalet olika 
vattendrag. Anledningen till detta är att uttrarna vintertid inte är styrda av en huvudfåra 
utan snarare rör sig över större ytor (som även omfattar bland annat små biflöden, sjöar, 
diken och områden däremellan). Detta gäller framför allt områden som har en god 
förekomst av utter (Aronson personliga kommentar). Fördelen med att spåra på vintern är 
att man kan urskilja antalet individer inom ett område och även om det förekommer 
reproduktion. Eftersom uttrar normalt lever ensamma och en familjegrupp endast består 
av hona med ungar. Så om du spårar flera spårlöpor tillsammans under en längre sträcka 
innebär det med största sannolikhet att det är en hona med ungar. 
 
En spårstämpel av utter har karaktäristisk fem synliga tår (precis som alla mårddjur). 
Spåren har ungefär samma storlek som rävspår men kan ha ett lite trekantigt utseende på 
grund av en häldyna (Foto 6). Något som är mycket vanligt är även spår av utterkanor, 
dvs. när uttern har åkt kana på magen (Foto 7).   

 

 
 Foto 6. Spårstämplar av utter med släpspår av svansen. Foto: Mia Bisther 
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              Foto 7. Spår av utterkana på sjö. Foto: Mia Bisther 

 

 
Att undersöka behovet av utteranpassade faunapassager 
Prioriteringsgrunderna för de vägar som bör ingå i en broinventering är (Norrgrann 2004, 
Bisther 2005):  
 
1) vattendrag med konstaterad eller med potentiell utterförekomst,  
2) vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h eller högre 
3) hög trafikintensitet (Ådt>1000)  
 
Med potentiell förekomst av utter menas exempelvis biflöden till vattendrag med känd 
förekomst av utter, där inga spårtecken har hittats vid inventeringen men där uttern med 
stor sannolikhet finns förekommande vid någon tidpunkt under året (Bisther 2005). All 
data från samtliga lokaler antecknas på ett inventeringsprotokoll med noteringar om 
brokonstruktion (frihöjd, bredd mellan brofundament etc.), vattendragets bredd, 
potentiella markeringsplatser, skillnader i vattenstånd (högt eller lågt) och förekomst av 
utter och mink (Bilaga 1). 
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Vid en inventering av broar är det främst fyra frågor som det är intressant att få svar på:  
 

1) Finns det utterförekomst i vattendraget?  
Även om det inte finns några spårtecken av utter vid den aktuella bron så innebär 
inte det att uttern inte passerar där om den finns i vattendraget eller i dess 
biflöden. 
 

2) Finns det markeringsplatser vid bron eller utmed vattendraget?  
Om det finns markeringsplatser utmed vattendraget så kan även en ”dålig bro” 
d.v.s. en bro som helt saknar markeringsplatser, ändå fungera någorlunda bra.  
 
 

3) Vad finns det för möjlighet att förbättra bron ur utterns synvinkel? 
Varje passage är unik utifrån de geografiska, topografiska och hydrografiska 
perspektiv som finns precis på den plats där bron finns. Kanske fungerar det bäst 
med en spång eller en strandpassage, eller så fungerar det bättre med en 
torrtrumma i kombination med ett ledande stängsel. 
 

4) Hur ser landskapet ut rent generellt?  
Meandrar vattendraget i områden innan och efter bron, finns det kallkällor eller 
vinteröppet vatten i närområdet? Finns det andra intressanta områden (i huvudsak 
födosöksområden) för uttern som gör att den kan tänkas gena i terrängen i stället 
för att passera under bron? 

 
En faunapassage för utter behöver inte alltid vara omfattande eller kostsam för att vara 
effektiv. Även med små medel kan en passage förbättras så pass att den blir intressant 
för uttern att markera vid. Danska studier har visat att de flesta passager används av 
utter inom drygt en månad efter det att de har anlagts (Madsen 1996). Oavsett regionala 
förhållanden finns det ett antal olika typer av passager som används både nationellt och 
internationellt med bra resultat:  

Strandpassager 

En strandpassage kan vara allt från en konstgjord strand (utformad med naturmaterial) 
till en gjuten betonghylla. Bredden på strandpassager har varierat i olika studier, men de 
bör åtminstone vara 50-60 cm breda. Görs en konstgjord strand bör den gärna även ha en 
vertikal lutning så att stranden fungerar även vid ett varierande vattenstånd. Anläggande 
av bra markeringsplatser på eller intill strandpassagen kan hjälpa till att locka uttern att 
utnyttja passagen. Kan en strandpassage anläggas på en eller helst bägge sidor är detta 
det bästa alternativet. Från olika studier har man observerat att även andra arter såsom 
grävling, räv och tamkatt gärna använder sig av denna typ av passage. 

Torrtrummor 

En ”torrtrumma” sätts in i anslutning till befintlig bro/trumma ovanför högsta 
vattenstånd. I Sverige har trummor i cement med diametern 40 cm testats på flera lokaler 
och visat sig fungera bra för utter, men trummor med en större diameter (60 cm) 
rekommenderas i ett flertal europeiska länder. Detta för att även bävern ska kunna 
utnyttja passagen. Ingångshålet till torrtrumman bör placeras nära vattnet (men ovan 
högsta vattenstånd) för att djuren enkelt ska hitta och nyttja dem. Torrtrummor kan 
kombineras med ett finmaskigt viltstängsel intill bron för att leda djuren in mot 
passagen. 

Hyllor 

När det inte finns möjligheter att anlägga vare sig strandpassager eller torrtrummor kan 
alternativet med en hyllpassage användas. Hyllor kan byggas i både broar eller trummor, 



 11

men ofta kan det bli problem med att de skadas under vintern eller vid höga vattenflöden. 
När man anlägger en hylla måste man eftersträva att hyllan blir en så naturlig 
förlängning av stranden som möjligt. 

Stängsel  

Ett finmaskigt stängsel kan användas för att styra/leda uttrar (och annat småvilt) mot 
anlagda faunapassager.   

Markeringsplatser 

För att locka uttrar att använda sig av en faunapassage eller en ”dålig” bro (d.v.s. en bro 
som helt saknar naturliga markeringsplatser) kan man skapa bra markeringsplatser intill 
in- och utloppen till bron. Större stenar eller block fungerar bra som markeringsplatser. 
Detta kan göras vid alla typer av broar eller trummor som bedöms som möjliga för uttrar 
ta sig igenom. Att förstärka en bro med markeringsplatser är en förhållandevis enkel 
åtgärd som kan göras när andra åtgärder anses som för kostsamma men även i 
kombination med andra typer av passager för att på så sätt ytterligare förstärka dessa. 
 

Resultat 
Efter en genomgång av de broar i länet som har en Ådt >1 00 bilar per dygn i 
datasystemen BatMan, så kunde antalet broar reduceras till 163 stycken. Dessa broar 
bedömdes var i behov att undersökas vidare i fält eller också saknade de bilder i 
datasystemet vilket gjorde det omöjligt att bilda sig en uppfattning om själva brons 
utseende. Av de 163 broarna som ingick i fältunderlaget så undersöktes sammanlagt 141 
stycken broar. Resterande 22 broar kunde inte undersökas då det inte fanns någon 
möjlighet att stanna vid själva bron (utmed väg E4 eller E6). 
 
Av de 141 stycken broar som besöktes var 9 broar lokaliserade utmed vägar med en låg 
hastighetsbegränsning dvs. 50 km/h. Resultaten fördelas enligt följande: 
 

• 52 broar var inte i behov av någon åtgärd 
• 53 broar behövde kompletteras med markeringsplatser i anslutning till bron 
• 13 broar behövde markeringsplatser och ett finmaskigt stängsel (Foto 9-11) 
• 13 broar var i behov av mer omfattande åtgärder som t ex strandpassage, 

torrtrumma eller varningsskylt (Foto 8).  
 
Broar med dokumenterad utterförekomst har prioriterats i listan över föreslagna 
åtgärder och har markerats med fet stil i Tabell 1. Prioriterade broar i behov av åtgärd 
från inventeringen 2006 finns redovisade i Tabell 2. En geografisk fördelning av de 
inventerade broarna och deras föreslagna åtgärder finns i Figur 2 och känd förekomst av 
utter i Figur 3.  
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x-koord y-koord Lokal Vattendrag Vägnr Ådt       Åtgärd                              
6155390 1355304 Skurup bäck 102 2620 Torrtrumma + markeringsplatser 
6149758 1368717 Bjäresjö Svartån E65 4990 Torrtrumma 
6264682 1396295 Loshult ka Driveån 23 2220 Spång 
6265468 1396577 Loshult Driveån 23 2619 Spång 
6251855 1367316 Emmaljung

a 
bäck 117 3927 Spång (broplan 2008) 

6161907 1381538 Tryde ka Trydeån 19 2904 Spång 
6222918 1315628 Hyllinge Hasslapsån E4 12947 Strandpassage, viltväxel 
6161218 1393266 Smedstorp Sillevadsån 1550 1422 Varningsskylt 
6233164 1333997 Kopparmöll

an 
Pinnaån 1826 1001 Varningsskylt 

6178772 1342430 Sularp bäck 945 1738 Vandringshinder? 
6222699 1316442 Hyllinge Skälebäcken 110 7067 Bron är under ombyggnad 
6176762 1360315 Täpperöd Borstbäcken 104 1479 Osäker vad som gjorts med bron 
       
6155967 1343476 Börringe bäck E65 14242 Markeringsplatser+stängsel 
6158281 1339145 Sjödiken bäck 108 5623 Markeringsplatser+stängsel 
6236016 1306890 Farhult ka Oderbäcken 112 4712 Markeringsplatser+stängsel 
6195642 1317595 Häljarp Saxån E6 16810 Markeringsplatser+stängsel 
6235630 1303189 Ornakärr Bäck 112 4779 Markeringsplatser+stängsel 
6260733 1324176 Pråmhuset Stensån E6 9426 Markeringsplatser+stängsel 
6188519 1398464 Åhuskärr Segesholm 118 1873 Markeringsplatser+stängsel 
6226114 1354582 Tussjöholm Ybbarpsån 21 2994 Markeringsplatser+stängsel 
6239435 1339300 Ljungaskog Möllebäcken E4 4387 Markeringsplatser+stängsel 
6235629 1359501 Röke ka Bäck 24 3443 Markeringsplatser+stängsel 
6191627 1329960 Söderviding

e 
Bäck 108 4087 Markeringsplatser+stängsel 

6196277 1333187 Marieholm Otterbäcken 108 1000 Markeringsplatser+stängsel 
6240455 1386531 Hästveda Gredabäcke

n 
23 1998 Markeringsplatser+stängsel 

       
6198637 1329481 Nöbbelöv Saxån 106 2571 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6194415 1330674 Gissleberg Saxån 1190 2078 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6195009 1337613 Trollenäs Saxån 1274 1200 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6187361 1339327 Örtofta Bråån 104 3035 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6189336 1341089 Nöbbelöv Bråån 1267 1621 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6197317 1329786 Nöbbelöv Bråån 17 6079 Förstärk med markeringsplatser 
6181580 1350948 Hammarlun

d 
Bäck 104 2470 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6187980 1366099 Årröd Bråån 13 4873 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6187836 1373171 Köleröd Bråån 1057 1174 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6144167 1361182 Osbron Skivarpsån 9 1837 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6175308 1363694 Övereds kl Bäck 1093  Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6160665 1379762 Ramsåsa Trydeån 11 4580 Förstärk bron m 



 13

markeringsplatser 
6161966 1383784 Everöd Trydeån 1561 1613 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6165562 1387588 Tranås Trydeån 1570 1014 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6260689 1403082 Hökön Bäck 121 1450 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6224391 1420222 Axeltorp Bäck 116 4127 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6161049 1407212 Simrishamn Tommarpsån 9 4500 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6156904 1403075 Järrestads 

ka 
Tommarpsån 9 2489 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6146286 1387960 Ingelstorp Tuvebäcken 995 1420 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6145994 1384300 Kabusa Kabusaån 1022 1540 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6200056 1362323 Ludviksbor

g 
Bäck 13 4861 Förstärk med markeringsplatser 

6203185 1359299 Höör ka Kolljungabäc
k 

13 7295 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6204125 1354120 Munkarp Bäck 13 3593 Förstärk med markeringsplatser 
6214825 1368867 Sösdala Bäck 1905 1449 Förstärk med markeringsplatser 
6218815 1371471 Råbackamö

lla 
Tormestorps
ån 

1902 3256 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6223057 1374871 Gulastorp Bäck 23 4438 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6242810 1396432 Glimåkra Klingaån 119 2306 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6238104 1400417 Sibbhult Högsmaån 2099 1416 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6218222 1409406 Bäckaskog Oppmannasj
ön 

2073 1057 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6161199 1330693 Nybro Segeån 65 10552 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6178772 1342430 Sularp Bäck 945 1738 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6225302 1331346 Åstorp Klövabäcken 21 5049 Förstärk med markeringsplatser 
6219621 1386997 Fridhem Vinnö å 2035  Förstärk med markeringsplatser 
6246150 1352110 Vanåsfors Åsljungaån 1840 1344 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6246245 1352239 Vanås Bäck 1840 1344 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6237802 1319777 Solhäll Rönne å E20 13199 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6228414 1316004 Strövelstorp Vegeån E6 13483 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6223402 1318951 Ekebo Vegeån 107 3015 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6241669 1319628 Rössjöholm Rössjöholms

ån 
E20 11417 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6233325 1330436 Ljungby Pinnaån E4 6326 Förstärk med markeringsplatser 
6197835 1391687 Everöd Mjöån 19 4058 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6228020 1377059 Stoly Genabäcken 23 4268 Förstärk med markeringsplatser 
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6216462 1340302 Tostarp Skärån 108 3057 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6225377 1318416 Broby Kölebäcken 107 2303 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6185802 1322086 Barsebäck Killebäcken 1143 1296 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6164377 1332442 Kvissle Segeån 841 6300 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6171580 1327313 Arlöv Bäck E6 5413 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6236153 1306934 Farhults ka Oderbäcken 1426 1062 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6226016 1314758 Hasslarp Hasslapsån E6 13483 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6158708 1331947 Törringe ka Segeån 833 1042 Förstärk bron m 
markeringsplatser 

6202743 1401058 Kavrö Helge å 1648 5245 Förstärk med markeringsplatser 
6236352 1305451 Görslöv Görslövsån 112 5071 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
6155546 1338399 Svedala Segeån 108 4554 Förstärk bron m 

markeringsplatser 
Tabell 1. Tabell över föreslagna åtgärder, där prioriterade broar är utmärkta med fet stil. 
 
Samtliga prioriterade broar har alla känd utterförekomst i vattendraget eller i dess 
biflöden. Fördelningen av de broar som anses vara i behov av prioriterade åtgärder är: 

• 5 broar med mer omfattande åtgärder 
- 3 spång 
- 1 strandpassage 
- 1 varningsskylt 

• 3 broar i behov av markeringsplatser i kombination med ett finmaskigt stängsel 
• 9 broar i behov av kompletterande markeringsplatser i anslutning till bron 
•  

Broar med prioriterade åtgärder från inventeringen 2006: 
• 4 broar med mer omfattande åtgärder 

- 3 spång 
- 1 varningsskylt (eventuellt krävs ytterligare åtgärder för bron vid v 19) 

• 5 broar i behov av kompletterande markeringsplatser i anslutning till bron    
    

x-koord y-koord vattendrag lokal åtgärd 
62338 13925 Olingeån Nöbbelöv Varningsskylt eller 

annat 
62350 13284 Pinnaån Källna Spång 
62007 13521 Rönne å Sjöholmen Spång 
62143 13506 Snällerödsån Snälleröd Spång 
62410 13899 Helge å Glimminge Markeringsplatser 
62028 14008 Helge å Kavrö Markeringsplatser 
62202 13955 Helge å Torsebro Markeringsplatser 
62285 13939 Almaån Almö Markeringsplatser 
62758 13758 Almaån Rättelövsmölla Markeringsplatser 
Tabell 2. Prioriterade broar med behov av åtgärder från inventeringen 2006. 
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Figur 2. Karta över fördelningen av de inventerade broarna och föreslagna åtgärder.  
Karta: Oskar Norrgrann, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
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Figur 3. Förekomst av utter i Skåne län; resultat från utterinventering 2006 (Bisther 2007).  
              Karta: Anders Bignert, NRM. 
 

 
            Foto 8. Bro vid E6 över Stensån (6260733/1324176) som är i behov av åtgärd.  
                Föreslagen åtgärd är markeringsplatser i kombination med finmaskigt stängsel. 
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Foto 9-11. Bro vid E4 Hyllinge, Hasslarpån (6222918/1315628). Platsen behöver en mer 
allomfattande passage så att den kan användas av flera olika djur. Tydlig viltväxel, med mycket 
spår och även trafikdödade djur utmed vägkanten. Föreslagen åtgärd är en strandpassage.  
 

Slutsatser 
Uttern är en rödlistad art som fredades i Sverige redan 1968 och är både en 
våtmarksambassadör och indikatorart för bra vattenkvalitet. Miljögifter är fortfarande 
det största hotet mot uttern men trafiken står i dagsläget för en mycket stor andel av de 
döda uttrar som skickas in till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm varje år. Bara 
under 2006 var 79 procent av de döda uttrarna trafikdödade. Även om just dessa uttrar är 
lättare att hitta än de som dör av andra orsaker, så är ökningen av antalet trafikdödade 
uttrar varje år alarmerande. 
 
Utteranpassade faunapassager är en effektiv åtgärd som även gynnar andra arter som till 
exempel grävling, räv och tamkatt. Genom att utgå från utterns markeringsbeteende så 
behöver inte en faunapassage alltid vara vare sig omfattande eller kostsam för att vara 
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effektiv. Även med små medel kan en passage förbättras så pass att den blir intressant 
för uttern att markera vid, i stället för att välja att gena tvärs över vägbanan.  
 
Under hösten 2005 skickades två trafikdödade uttrar in från Skåne. En hona blev påkörd 
på vägen norr om Hallaröd (Höörs kommun) och en hane vid Blommeröds Säteri mellan 
Östra och Västra Ringsjön. Dessa två uttrar var de första inskickade uttrarna från länet 
sedan 1977. Fynden av utter i länet föranledde en barmarksinventering i valda delar av 
länet under hösten 2006. Resultatet från denna inventering visade på förekomst av utter i 
främst Helge å och Rönne å med biflöden och att uttern förekom så pass långt söderut i 
länet som till Östra och Västra Ringsjön. I samband med utterinventeringen gjordes även 
en viss kontroll av behovet av passager. Sedan dess har ytterligare fyra trafikdödade 
uttrar inkommit från länet och man valde därför att göra en mer omfattande 
broinventering där urvalet baserades på broar vid vägar med Ådt>1 000 bilar per dygn 
och en hastighetsbegränsning på minst 70 km/h. Ett första urval av broar gjordes sedan i 
Vägverkets databank (BatMan). 163 stycken broar kom att ingå i inventeringen varav 41 
broar på grund av att de saknade foto i databanken. Trots detta första urval visade sig 52 
broar inte vara i behov av någon åtgärd alls. Sammanlagt med resultaten från 
broinventeringen 2006 så är 25 stycken broar i Skåne i behov av prioriterade åtgärder 
varav 9 broar av mer omfattande åtgärder.  
Fördelningen av åtgärder är enligt följande: 
 
9 broar med mer omfattande åtgärder 

- 6 spång 
- 1 strandpassage 
- 2 varningsskylt (eventuellt krävs ytterligare åtgärder för bron vid v 19) 
 

3 broar i behov av markeringsplatser i kombination med ett finmaskigt stängsel 
13 broar i behov av kompletterande markeringsplatser i anslutning till bron 
 
Eftersom nybyggda broar har en hållbarhet på minst 50 år så borde möjligheten att 
utteranpassa en bro redan vid ett tidigt stadium vara obligatoriskt. Genom att minska 
andelen trafikdödade uttrar så ökar dessutom möjligheten till en snabbare återetablering 
av arten i södra Sverige.  
 

Tack till! 
Ett stort tack till Oskar Norrgrann och Anders Bignert för all hjälp med kartor. 
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BROINVENTERING FÖR UTTER 

 
 
 År Mån Dag Namn på lokalen Vägtyp Kartnummer 

Administra
 

Vattendrag/vattenområde Koordinater (rikets nät) 
 

Län   

Typ av bro Betong Trumma 1/1 ½ trumma Plåt/Stål Sten Trä Trummans diameter 

Vägbana Bredd Hastighet Beläggning Fri höjd TrafikintensiteVandringshind Bredd mellan fundam

Strand 
under bro 

Naturlig Spång En sida Båda sidor Mitten Saknas Foto Annat 

Vattendrag Bredd Höjd till vägbanaMarkeringsplatser Vattenhastighet Vattenstånd 

Uttertecken Saknas Tveksam Finns Annat 

Typ av spår
 

Spillning Spår Spår under bron Spillning under bron 

Åtgärd Förslag till åtgärd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övrig 
information

Rita av bron och bifoga foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inventerare 
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Handledning för ifyllande av broblankett 
 
Administrativa uppgifter 
Vägtyp= Vilken typ av väg är det som avses; skogsbilväg, enskild eller allmän väg? 
 
Typ av bro 
Ange typ av bro. Vid vägtrummor ange vilket format (hel- eller ½-trumma) samt 
trummans diameter. 
 
Vägbana 
Fri höjd: höjden (m) från vattenytan till brons ”tak”.  
Trafikintensiteten anges i en 5-gradig skala: mycket låg, låg, medel, hög och mycket hög. 
Vandringshinder: utgör bron ett vandringshinder för andra organismer än utter (t ex 
fisk)? 
Bredd mellan fundament: ange bredden (m) mellan bropelarna (närmast vattendraget). 
 
Strand under bron 
Finns det landpassager dvs. ”strand” under bron? 
Naturliga: Exempel på naturliga landpassager är stenar, grus-, jord- eller sandbankar. 
Spångar: I form av betong- eller trähyllor. 
Var finns ”stranden” i så fall? Vid ena eller vid båda sidorna brofästena, alternativt intill 
mittenpelarna. 
 
Vattendrag 
Höjd till vägbana: För att få en uppfattning kring hur hög eller låg vägbank det finns på 
lokalen, skattas höjden (m) från vattendraget till vägbanan. 
Markeringsplatser: Finns det bra markeringsplatser under eller i anslutning till bron. 
Vattenhastighet: Delas in i 1=lugnflytande, 2=svagt strömmande, 3=forsande.  
Vattenstånd vid inventeringstillfället: LLQ, LQ, MQ, HQ och HHQ. 
 
Uttertecken 
Tveksam utter: Med ”tveksam utter” avses de spår som inventeraren inte kan bedömas 
som säker utter, men som inte heller kan bedömas som mink. 
 
Förslag till åtgärder 
Ge förslag på lämpliga åtgärder för den aktuella lokalen.  
 
 



Vägverket
Region Skåne

Box 543, 291 25 Kristianstad
Besöksadress: Björkhemsvägen 17

www.vv.se. vagverket.kri@vv.se
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 044-19 51 95. Texttelefon: 0243-750 90
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