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Sammanfattning 

Trafikverket har byggt s k faunapassager sedan mitten av 1990-talet (dåvarande Vägverket). För att 

säkerställa att lämpliga åtgärder utförs behöver utvärderingar göras. I denna studie undersökte vi 

djurens preferens för olika typer och modeller av åtgärder ämnade för utter och andra mindre och 

medelstora arter, samt hur förhållanden kring åtgärderna påverkade djurens val. Vi studerade 

åtgärdernas skick och kostnader och summerade vad som hade anlagts fram till 2011 i de olika 

regionerna i landet för att diskutera om åtgärdsarbetet behöver justeras. 

Uttern använde stränder och torrtrummor oftare än andra åtgärder. Även de två flytbryggorna 

användes. Grävling använde torrtrummor mer ofta än andra åtgärder. För övriga arter erhölls inga 

signifikanta resultat, men mink uppskattade de två hylltrummorna, räv använde mest hyllor och 

stränder och katt använde främst torrtrummor och hyllor. Få stränder hade anlagts i landet. Hyllor 

(trähyllor) och markeringsstenar var de vanligaste åtgärdstyperna som anlagts, men hade i studien 

dessvärre störst underhållsbehov. Stängsel hade effekt på de arter som inte simmar (räv, grävling, 

katt), men visade sig däremot inte påverka utterns användande av åtgärderna. Uttern använde oftast 

åtgärden när de passerade en plats. När åtgärden inte användes passerade de vägen genom att simma 

(eller gå på isen) under bron eller genom trumman. 

Utter använde oftare åtgärder vid strömt vatten än de vid lugnt vatten, vilket troligtvis speglar behovet. 

Uttern använde däremot åtgärderna lika ofta när de färdades medströms som motströms, vilket skulle 

kunna tyda på att åtgärderna är enkla och/eller intressanta att använda och att de uppskattas också 

medströms även om de inte krävs för uttern då. De arter som inte vill simma använde sig oftare av 

åtgärder som var anlagda över högsta högvattennivå. Uttern använde däremot helst åtgärder som 

kunde översvämmas, troligtvis för att uttern uppskattar närheten till vattnet. Stränder över högsta 

högvattennivå fungerade mycket bra för samtliga arter. Markeringsstenar som inte var anlagda över 

högsta högvattennivå fungerade däremot inte för någon art. Åtgärder med markeringsstenar (stenar 

på hyllor, i torrtrummor, på stränder) användes oftare av uttern än åtgärder som saknade sådana. 

Nästan hälften av åtgärderna i studien saknade markeringsstenar. 

Stränder och torrtrummor över högsta högvattennivå var det som fungerade bäst för utter och andra 

arter, men det är inte alltid det är möjligt att anlägga dessa åtgärder. Det finns därför ett behov av att 

komma fram till vilken sorts hylla som djuren accepterar och vill använda. Betonghyllan var den 

modell som användes av alla arterna. Samtliga betonghyllor var även i utmärkt skick. Få kostnader 

fanns att tillgå, men det är troligen mest kostnadseffektivt att anlägga de typer av åtgärder som djuren 

vill och kan använda.  

Med erhållna resultat och slutsatser såg vi att en viss förändring vore önskvärt i val av åtgärd och även 

val av plats som ska åtgärdas för att bättre följa djurens behov så att åtgärderna kan få bättre effekt. 

Rekommendationer utifrån studiens resultat ges. 
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Summary 

The Swedish Transport Administration has built mitigation measures for animals since the middle of 

the 1990’s. To assure that the correct measures are being taken evaluations has to be made. In this 

study we looked at the preference of different species to use different types and models of mitigation 

measures, and how surrounding factors affected their choices. We studied the condition and costs of 

the constructions, and summarized what has been built in Sweden until 2011, to discuss if any changes 

are needed. 

Otters used shores and dry tunnels more often than other measures. The two floating ledges were also 

used. Badgers used dry tunnels more often than other constructions. There were no significant results 

for the other species, but minks liked the two “ledge tunnels”, foxes most often used ledges and shores, 

and cats most often used dry tunnels and ledges. Shores were not a common mitigation measure in 

Sweden. Ledges (wooden ledges) and boulders for scent marking were the types that most often had 

been built, but unfortunately they also had the highest need of maintenance. Fences had an effect on 

the species that do not like to swim (fox, badger, cat), but did not affect if otters used the constructions 

or not. Otters most often used the measures when passing. When not using the measures they passed 

under the road by swimming under the bridge or through the culvert. 

Otters used the mitigation measures more often at strong water current than at calm water, which 

probably reflects the need. However, otters used the constructions equally much when traveling 

downstream as upstream, which could imply that the measures are easy or interesting to use. The non-

swimming species used constructions that could not be flooded to a larger extent. Otters, however, 

used the ones that could be flooded more often, probably as they like the constructions to be close to 

the water. Shores that could not be flooded worked for all species, whereas boulders for scent marking 

that could be flooded did not work for any species. Measures with spraint sites included in the 

construction (stones on ledges, in dry tunnels, on shores) were used more often than measures lacking 

spraint sites. Almost half of the measures in the study were lacking spraint sites. 

Shores and dry tunnels that could not be flooded was the best measures for otters and other species, 

but there are many occasions where these constructions cannot be applied. Therefore, there is a large 

need to find out what model of ledge that the animals accept to use. The concrete ledge was the model 

that was used by all species. All concrete ledges also were in perfect condition. Few costs were 

available, but the most cost efficient way is to build the types of measures that the animals are able to 

and want to use. 

The results show that it would be preferable to make some changes in choice of type of construction 

and also choice of place in need of a mitigation measure, to get a better effect of the measures taken. 

Recommendations according to the results of the study are given.  
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Inledning 

Bakgrund 

Trafik på vägar och bana påverkar många arter i vår fauna, dels som en mortalitetsfaktor och dels som 

ett vandringshinder (Iuell et al 2003). En av arterna är uttern, ett mårddjur som till stor del lever i 

vatten och mestadels livnär sig på fisk. Uttern är omkring en meter lång och kroppen har många 

anpassningar till ett liv i vatten. Förr förekom uttern allmänt i hela vårt land (utom på Gotland). Idag 

är den en rödlistad art och ett av hoten kommer alltså från trafiken (Tjernberg & Svensson 2007). 

Uttern trafikdödas när den väljer eller tvingas att passera över vägbanan eller banvallen, ofta vid 

olämpligt utformade broar och trummor (se t ex Arrendal 2010, Arrendal 2012c, 2012d, 2012e). 

Trafiken är en hotfaktor som vi människor verkligen råder över och kan göra något åt. Vi kan bygga 

vägar och järnvägar på ett sätt som minskar risken för att situationer ska uppstå som gör att utter 

trafikdödas. För befintliga vägar och banor kan vi även till stor del bygga bort de problem som finns.  

Trafikverket har byggt åtgärder för uttern sedan mitten av 1990-talet (dåvarande Vägverket). Ett mer 

generellt grepp togs från 2007, när tillståndsbeskrivningar (bristanalyser) för brister gällande utter 

och väg/bana i det befintliga väg- och järnvägsnätet började tas fram. Genom dessa har platser i behov 

av åtgärd identifierats och satts i en prioriteringsordning. Alltsedan dess har åtgärder årligen gjorts i 

landet på det befintliga väg- och järnvägsnätet.  

Det är inte bara utter som trafikdödas där vägar och järnvägar korsar vatten. Många arter rör sig längs 

vatten och korsar vägar och banor vid sådana platser, alltifrån stora arter som hjortdjur, stora rovdjur 

och människa, medelstora arter som räv, grävling och mård, till små arter som iller, hermelin, 

smågnagare och näbbmöss. Åtgärder för utter kan därför med fördel utformas så att även andra arter 

(sådana som inte vill simma) kan använda dem. Uttern kan således fungera som en ambassadör, en 

paraplyart, för andra arter.  

I samband med nybyggnation av väg och bana finns möjlighet att redan från början anlägga broar med 

väl tilltagna stränder undertill, vilket gynnar många arter. Fortfarande nyanläggs dock broar och 

trummor som begränsar möjligheterna för både vattenlevande såväl som landlevande organismer. 

Dessa kompletteras ibland med särskilda åtgärder för utter, åtgärder som även kan användas av en del 

andra arter. 

För att säkerställa att lämpliga åtgärder utförs behöver utvärderingar göras. Målet med en utvärdering 

är att se till vilken grad djuren använder åtgärderna och hur man eventuellt kan utveckla tekniken för 

att förbättra resultaten, med fokus på vad djuren vill ha och kostnadseffektivitet. Den här rapporten 

redovisar en större nationell utvärdering. 

 

Problematiken kring utter och väg/bana, samt generella lösningar  

Uttern är en utmärkt simmare och simmar både under stora broar och genom mindre trummor. 

Däremot finns det situationer när den inte kan ta sig vattenvägen förbi en väg eller järnväg, eller när 

den aktivt vill passera över vägbanan/banvallen.  
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Figur 1. Hög artificiell strand av L-stöd med toppskikt av sand och med markeringsstenar. 

 

 

Figur 2. Artificiell strand av grus. 
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Uttern tvingas över vägbanan/banvallen vid: 

• hög strömningshastighet i vattendraget, 

• översvämmad vägtrumma/bro, 

• fast hinder intill bron, t ex dammreglering. 

Uttern kan aktivt välja att passera över vägbanan/banvallen när den: 

• genar över land mellan vattendrag eller delar av vattendrag (exempelvis vid vägbank/banvall byggd 

ut över sjö), 

• ser området nära vägbanan/banvallen som en lämplig plats att spillningsmarkera revir på 

(exempelvis när kantbalken skjuter ut och bildar ett tak över marken nära vägbanan, eller ovanpå 

änden av en trumma). 

Lösningarna på de olika problemen vid broar och trummor består i att möjliggöra en passage för 

uttern under vägen/rälsen genom att anlägga exempelvis konstgjorda stränder, hyllor, torrtrummor 

eller markeringsstenar (den sistnämnda fungerar bara för arter som vill simma). Syftet med 

faunaåtgärderna är även att locka uttern att spillningsmarkera revir under bron, allt för att göra en 

passage över vägbanan/banvallen onödig. I vissa fall kan det även vara tvunget att hindra uttern att 

passera över vägbanan/banvallen med hjälp av stängsel. Åtgärderna utformas så att flera andra arter 

också ska gynnas av dem. 

 

Typer av åtgärder 

Genom åren har många olika typer och modeller av åtgärder för utter byggts. Dessa har varierat i bl a 

material, utformning, hållbarhet och kostnad.  

Generellt finns följande typer av åtgärder: 

• Strand 

• Hylla 

• Torrtrumma 

• Markeringssten 

• Flytbrygga, flotte 

• Varningsskylt 

• Reflexer 

Dessa kan även kompletteras med stängsel för att hindra uttern från att gena över vägbanan. 
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Figur 3. Hylla med markeringsstenar med utterspillning på. 

 

 

Figur 4. En hylla tar inte så mycket utrymme i anspråk. 
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Figur 5. Hylla med hög ytterkant. 

 

En strand (Fig 1 och 2) kan vara av löst stenmaterial och slutta successivt ned i vattnet, eller uppbyggd 

av exempelvis betong för att en smalare och högre strand ska erhållas än vad som kan åstadkommas 

med löst material. Stranden ger många arter, även sådana som inte vill simma, möjlighet till en 

kontinuerlig torr passage under vägbanan eller banvallen.  

En hylla (Fig 3, 4 och 5) är en lösning när det är för djupt eller för trångt för att anlägga en strand. Ofta 

finns vattendomar som inte tillåter att man minskar den s k våtarean under bron, dvs man får inte 

tränga ihop vattendraget ytterligare genom bron genom att anlägga exempelvis en strand. En hylla 

sätts dock över vattenytan och påverkar således inte våtarean under bron och ger också den en 

kontinuerlig torr passagemöjlighet under vägen eller rälsen. På senare år har hyllorna fått högre 

ytterkant för att ge en ökad känsla av trygghet för djuren. 

En torrtrumma (Fig 6) kan man anlägga genom vägbanken/banvallen när det inte får rum någon 

åtgärd genom bron eller den vattenförande trumman. Även denna ger möjlighet för flera arter att 

passera under vägen/rälsen. Torrtrummor kan grävas ner eller hammarborras genom 

vägbanken/banvallen. 

Markeringsstenar kan anläggas under broar för att locka in uttern under bron om det i övrigt är 

simbart vattenflöde och de inte översvämmas (Fig 7). Denna typ av åtgärd gynnar dock inte de arter 

som inte vill simma. 
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Figur 6. Torrtrumma bredvid rörbro. Stolpen skyddar trumman från skador från t ex slåtterredskap. 

 

 

Figur 7. Markeringssten under bro över en sjö. 
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Figur 8. Flytbrygga med markeringsstenar fastsatta. 

 

Flytbrygga (Fig 8) har anlagts på samma sätt som hylla, dvs som en kontinuerlig passage, men ibland 

saknar de anslutningar till land. En kortare variant finns också, som även den saknar anslutning till 

land, dvs flotte (Fig 9). De flytbryggor och flottar som saknar anslutning till land är att jämföra med 

markeringssten, men kan anläggas där det är för djupt för sådana, eller där en markeringssten skulle 

dämma flödet för mycket. Det får dock inte bli problem med is. 

Stängsel (Fig 10) syftar till att stänga av möjligheten för uttern att passera över vägbanan eller 

banvallen och på så sätt få djuret att använda den åtgärd man har konstruerat. Ibland har enbart 

stängsel anlagts, vilket dock kräver att uttern verkligen kan passera genom bron eller trumman. 

Annars måste uttern gå runt stängslet, precis som de arter som inte vill simma måste göra. Till skillnad 

från de övriga åtgärderna har stängsel en nackdel för både utter och andra arter genom att djuren får 

det krångligare att passera över vägbanan när de måste gå runt stängslet. Risken finns att de kommer 

på fel sida om stängslet och blir kvar i vägområdet längre tid än om stängslet inte hade stått där.  

 

Utvärderingar av åtgärder 

Utvärderingar har visat att det finns en variation i hur mycket olika anlagda åtgärder används av utter 

och andra djur. De åtgärder som har utvärderats till störst utsträckning är stränder, hyllor och 

torrtrummor. Stängsel har kompletterat vissa av åtgärderna (framför allt torrtrummor). Gemensamt 

för de flesta tidigare utvärderingar är dock att de har inkluderat ett litet antal åtgärder eller att de har 

gjorts över en relativt kort tidsperiod, vilket kan ge viktade resultat. Det har därmed inte gått att dra 

några säkra slutsatser om varför vissa åtgärder används till lägre frekvens än andra, utan det har mer 

handlat om spekulationer. 
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Figur 9. Flotte som snurrar kring sin egel axel. Markeringsstenar fastsatta. 

 

 

Figur 10. Stängsel vid en torrtrumma för utter. 
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Två utvärderingar har sträckt sig över längre tidsperioder. Den ena (Hammar 1999) hade få åtgärder, 

men studiens längd ger tyngd åt resultatet: uttrar använde de två stränderna i studien till hög frekvens, 

den enda torrtrumman användes men inte lika ofta, medan de båda hyllorna inte användes alls. Det är 

svårt att veta om andra faktorer inverkade på resultatet när så få åtgärder ingick. Det fanns dock inte 

fler åtgärder byggda i länet när studien gjordes i mitten av 1990-talet. I den andra studien fanns två 

torrtrummor, två platser med två olika sorters hyllor av stålstomme och stenplattor resp stålstomme 

och lös natursten, samt samma två trähyllor som ingick i Hammar 1999 (Uimonen 2006). Enbart de 

två trähyllorna användes (till skillnad från några år tidigare i Hammar 1999). Gemensamt för dessa 

hyllor var utöver materialet att de var äldre än de andra åtgärderna, vilket skulle kunna tyda på att det 

tar lång tid för djuren att vilja börja använda hyllor, men det kan även bero på andra faktorer 

(Uimonen 2006). 

Antalet åtgärder har varit större i andra studier (Arrendal 2009, Arrendal 2012a, 2012b), men då har 

det handlat om opreparerade engångsutvärderingar där man vid ett tillfälle har noterat vad man har 

sett för spårtecken på plats efter vad platsen i sig kan erbjuda. Här har man inte kunnat se hur ofta en 

åtgärd har använts, men däremot hur stor andel av olika typer av åtgärder som uppvisar spårtecken. 

Resultaten är tämligen entydiga: stränder och torrtrummor används av utter till större andel än hyllor. 

I Arrendal (2009) användes den enda stranden och den enda torrtrumman i studien. En av åtta hyllor 

(12,5%) användes. Strand och torrtrummor användes även i Arrendal (2012a). Däremot användes inte 

en enklare modell av strand och torrtrumma, som båda översvämmades regelbundet. Fyra av 18 hyllor 

(22%) användes. I Arrendal (2012b) uppvisade en av åtta hyllor (12,5%) utterspårtecken och den enda 

torrtrumman likaså. Detta är den enda studien som har utvärderat markeringsstenar och tio av 34 

sådana (29,5%) användes av utter. 

Summerat visar tidigare studier att stränder används mest av utter, torrtrummor är också relativt 

populära, markeringsstenar används till lite lägre omfattning, medan hyllor används minst. Behovet 

har dock varit stort av en utvärdering som ger mer säkra slutsatser, dvs som innehåller ett större antal 

åtgärder och som fångar upp fler tillfällen då djur passerar vid platserna. Även analyser av om 

exempelvis olika material har betydelse för djuren har varit önskvärda för att man ska kunna utforma 

åtgärderna så att de blir så attraktiva som möjligt för djuren.  

 

Syftet med denna utvärdering 

I denna studie är antalet åtgärder per åtgärdstyp fler och utvärderingen sträcker sig lite längre över tid 

än en engångsutvärdering. Vi ville få svar på vilka åtgärder som används av vilka arter, samt till vilken 

omfattning detta sker. Vi undersökte vissa omgivningsfaktorer för att se vid vilka förhållanden som 

djuren använder åtgärderna. Vi gjorde även en besiktning av åtgärderna där vi bedömde hur väl 

åtgärden var anpassad till djuren, hur hållbar konstruktionen var, samt huruvida åtgärden behövde 

underhållas eller kompletteras vid besiktningstillfället. Syftet med undersökningen var att få reda på 

hur vi ska bygga kostnadseffektiva åtgärder som utter och andra arter vill använda. Vi ville identifiera 

fel som vi gör i dagsläget, saker som vi redan gör bra, samt utvecklingsmöjligheter för att åtgärderna 

ska bli ännu bättre. 

Observera att de flesta av åtgärderna som ingår i denna studie är åtgärder som gjorts på befintligt 

vägnät, dvs där befintlig bro eller trumma och utformning i miljön har fått avgöra vilken typ av åtgärd 

som ska göras på platsen. Åtgärderna är därmed att se som ”nödlösningar” i de flesta fall. Vid 

nybyggnation och investeringsprojekt har man större möjlighet att redan från början utforma miljön 

och välja rätt typ och dimension av bro för att djur och människor ska få en passagemöjlighet under 

vägbanan som fungerar i alla lägen. 
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Figur 11. Samtliga 137 åtgärder som ingick i studien. 
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Material & Metoder 

Av det totala antalet åtgärder som byggts i Trafikverkets regi valdes 154 åtgärdade platser i fem 

regioner (inga i Region Väst) ut för utvärdering. Sjutton platser utgick efter att vi hade varit på plats. 

Åtta av dessa visade sig sakna åtgärd när vi kom ut på plats. Två utgick för att vi inte hittade rätt plats 

(otillräckliga eller felaktiga uppgifter i underlaget). Sju fick utgå för att vi på plats såg att det enbart 

fanns stängsel (övrig åtgärd som var den som var tänkt att ingå utvärderingen av åtgärder för passage 

under vägen var inte utförd). Det kvarstod således 137 platser för studien (Fig 11, Bilaga A). Åtgärderna 

som valdes för utvärdering var av typerna stränder, hyllor, torrtrummor, markeringsstenar, 

flytbryggor och hylltrummor. En del av platserna hade även stängsel eller reflexer/varningsskyltar. 

Utvärderingarna utfördes i de olika områdena under hösten 2011, vintern 2011/12, samt våren och 

sommaren 2012. Utvärderingsperioderna bjöd på bra väderförutsättningar med normala till höga 

vattenflöden. Sannolikheten att djuren skulle låta bli att använda åtgärderna till följd av att de inte 

behövdes vid lågvatten var därmed liten. 

Studien bestod av fem delar, vilka beskrivs nedan:  

• Sammanställning av samtliga utförda åtgärder fram till 2011 i Trafikverkets regioner, 

• Besiktning av samtliga åtgärder som utvärderades, 

• Utvärdering av åtgärder som åsyftade passage under vägbanan, 

• Utvärdering av åtgärder som hindrade passage över vägbanan (stängsel) eller åsyftade säkrare 

passage över vägbanan (reflexer), 

• Kostnadseffektivitet. 

 

Sammanställning av gjorda åtgärder fram t o m 2011 i Trafikverkets regioner 

Vi sammanställde vad som hade byggts för utter i de olika regionerna (419 åtgärdade platser) för att se 

vilka typer av åtgärder man hade satsat på och för att jämföra detta med resultatet från utvärderingen. 

 

Besiktning av samtliga åtgärder som utvärderades   

Besiktning utfördes av samtliga 137 åtgärder som ingick i de båda utvärderingarna (utvärderingen av 

åtgärder för passage under vägbanan, resp utvärderingen av stängsel och reflexer) (se Fig 11) för att 

bedöma både tekniska aspekter och djurens potential att använda åtgärden.  

För stängsel noterades: materialtyp, höjd, längd, maskstorlek, om stängslet var nedgrävt, om 

anslutningar mot t ex bro var täta, stabilitet och hållbarhet. För reflexer och skyltar noterades om de 

fanns på plats och deras skick. För övriga åtgärder noterades: material, om åtgärden var över högsta 

högvattennivå (mått från konstruktionsritning eller indikation på högvattenflöden från ränder i 

trummor och/eller vegetationen på platsen), bredd, om takhöjd var ok för djuren, om konstruktionen 

var funktionell och möjlig att använda för djuren, om markeringsstenar fanns på åtgärden (enstaka  
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Figur 12. De 118 objekt som ingick i utvärderingen av åtgärder för passage under vägbanan. 
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Tabell 1. De olika åtgärdstyper 

som ingick i utvärderingen av 

åtgärder för passage under 

vägen och antalet objekt per 

åtgärdstyp. 

Åtgärdstyper Antal 

Strand 19 

Hylla 60 

Torrtrumma 17 

Hylltrumma 2 

Flytbrygga 2 

Markeringssten 18 

Totalt 118 

 

Tabell 2. De olika modeller av 

hyllor som ingick i 

utvärderingen av åtgärder för 

passage under vägen och antal 

objekt per modell. 

Hyllor, olika modeller Antal 

Trähylla (bar) 19 

Trähylla (fylld) 15 

Plåthylla (fylld) 6 

Naturstenshylla 2 

Betonghylla 13 

Platthylla 4 

Arkhylla 1 

Totalt 60 

Tabell 3. De olika modeller av 

torrtrummor som ingick i 

utvärderingen av åtgärder för 

passage under vägen och antal 

objekt per modell. 

Torrtrummor, olika modeller Antal 

Torrtrumma (plast) 10 

Torrtrumma (betong) 4 

Torrtrumma (plåt) 3 

Totalt 17 

 

 

 

 

stenar på t ex hyllor, stränder, flytbryggor och i torrtrummor, dvs inte samma sak som åtgärden 

markeringssten, vilken ligger för sig själv i vattnet eller på land intill bron), om anslutningar till 

åtgärden var ok, samt åtgärdens stabilitet/hållbarhet. Även åtgärdens eventuella påverkan på 

vattenflödet bedömdes. Åtgärdens ålder och dess skick i dagsläget noterades. Vi sammanfattade om 

åtgärden behövde kompletteras för att få önskvärd funktion för djuren eller underhållas i de fall 

skador upptäcktes.  

Vi gjorde en bedömning utifrån förhållandena på platsen hur ofta en fungerande åtgärd (inte 

nödvändigtvis den åtgärd som fanns på platsen om den hade brister i sin funktion som 

passagemöjlighet) borde användas på platsen, dvs hur viktig en fungerande åtgärd på platsen var för 

djuren. I bedömningen ingick faktorer som vikten av en åtgärd som lockade eller hindrade utter från 

att gena över vägbanan, strömningshastighet, samt hinder.  

 

Utvärdering av åtgärder som åsyftade passage under vägbanan 

I denna preparerade utvärdering studerade vi de åtgärder som gjorts för att djuren skulle kunna 

passera under vägbanan. I delstudien ingick 118 platser (Fig 12, Bilaga A). Åtgärderna fördelade sig per 

åtgärdstyp enligt Tabell 1. Materialet skiljde sig åt inom åtgärdstyperna (dvs olika modeller). 

Exempelbilder på hur åtgärderna kunde se ut finns i Bilaga B. Vi utvärderade ett större antal hyllor för 

att kunna dela in dessa i modeller för att kunna se om resultatet skiljde sig åt mellan modeller och 

material (Tabell 2, för bilder på de olika modellerna se Bilaga B). Även torrtrummorna delades in i tre 

grupper beroende på material för att se om resultatet skiljde sig åt (Tabell 3).  
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Figur 13. Överst t v: spårmaterial på betonghylla. Överst t h: spårmaterial på fylld trähylla. Nederst t v: krita strödd 

på strategiska stenar på naturstensstrand. Nederst t h: spår från utter som trampat i kritan. 
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Utvärderingen gjordes under 16 dagar, med fyra besök per plats med fyra dagars mellanrum. 

Tassavtryck registrerades på åtgärderna genom att ett spårmaterial bestående av sand och krita i 

erforderliga proportioner (beroende på underlaget) ströddes ut på åtgärderna på så sätt att djuren inte 

kunde undgå att sätta tassarna i det (Fig 13). Även spillningar noterades. Vi kunde ej korrigera helt för 

huruvida arten förekom på platsen eller ej, dvs om en art inte noterades använda åtgärden så kan 

anledningen även ha varit att arten inte passerade platsen just vid tillfället för utvärderingen. Platserna 

där åtgärderna hade gjorts var dock platser där utter generellt fanns. 

Fem övervakningskameror för vilt användes som komplement i delstudien (1 st BolyGuard, 2 st 

Scoutguard, 1 st CuddeBack, samt 1 st Acorn). Dessa tog stillbilder dygnet runt vid rörelse framför 

kameran, nattetid mha IR-ljus. Kamerorna användes som ett komplement främst för att få ett 

bildmaterial som visar hur åtgärderna användes, men även för att notera vilka arter som använde 

åtgärderna och hur många gånger de passerade på platser som var svåra att utvärdera med 

spårmaterial. Kamerorna monterades så att inte människor skulle kunna fotograferas och lagenlig 

skyltning användes för att uppmärksamma allmänheten på att kamera fanns på plats. Eventuella 

närboende informerades. 

Antalet och andelen åtgärder med spår summerades per art och åtgärdstyp. Arternas preferens för de 

olika åtgärdstyperna (och i förekommande fall olika modeller av en åtgärdstyp) analyserades m h a 

Ivlev’s electivity index, Ei (Ivlev 1961). Detta är egentligen ett index framtaget för att mäta en predators 

preferens för ett särskilt bytesdjur, men i detta fall använde vi det alltså för att mäta arternas preferens 

att använda olika åtgärdstyper. Ivlev’s electivity index definieras för åtgärdstypen (i) som:  

Ei = (ri – Pi) / (ri + Pi),  

där ri är den relativa frekvensen av hur ofta en art väljer att använda en viss åtgärdstyp och Pi är den 

relativa förekomsten av åtgärdstypen i studien. Ei = -1 innebär att en art totalt låter bli att använda en 

viss typ av åtgärd, Ei = 0 innebär att åtgärdstypen används till samma utsträckning som den finns 

representerad i studien och Ei = +1 innebär att arten visar total preferens för att använda åtgärdstypen. 

Vi undersökte även djurens preferens att använda åtgärder vid olika förhållanden och med hänsyn till 

vissa detaljer. Några faktorer från besiktningen av åtgärden användes då. Vi analyserade djurens 

preferens beroende på om åtgärden var anlagd över högsta högvattennivå eller inte, dvs om åtgärden 

var torr oavsett vattenstånd eller om den kunde översvämmas. Utvärderingen kunde dock ske vid lägre 

vattenstånd än så och åtgärder som var anlagda under högsta högvattennivå kunde således vara torra 

vid utvärderingstillfället. För hyllor och torrtrummor undersökte vi även om materialet (modellen) var 

av betydelse för djurens preferens. Vi testade om det hade någon inverkan om stängsel fanns på plats 

eller om markeringsstenar fanns på åtgärderna, samt hur ofta en fungerande åtgärd borde användas 

på platsen, dvs hur viktig en fungerande åtgärd var på platsen. Även inverkan av åtgärdens skick 

undersöktes. 

För utter och mink (dvs arter som gärna simmar) testade vi om vattnets strömningshastighet hade 

betydelse för arternas preferens. Strömt flöde definierades som mödosamt eller inte simbart alls för 

utter som simmade motströms. För samma arter analyserade vi även om deras riktning (mot- eller 

medströms) hade något samband med hur ofta de använde åtgärderna. 
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Figur 14. De 25 objekt som ingick i utvärderingen av stängsel och reflexer. 
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Utvärdering av åtgärder som hindrade passage över vägbanan (stängsel) eller 
åsyftade säkrare passage över vägbanan (reflexer) 

I denna delstudie utvärderade vi åtgärdstyperna stängsel och reflexer – de åtgärder som syftade att 

hindra djuren att passera över vägbanan respektive underlätta för djuren att passera vägen på ett 

säkrare sätt. Dessa åtgärder kunde inte utvärderas på annat sätt än med stora ytor med spårmaterial. 

Snö var det lämpligaste spårmaterialet i detta fall. I denna utvärdering kunde vi således se om och när 

djuren passerade över vägbanan. Totalt 25 åtgärder besöktes (Fig 14, Bilaga A), varav sex av dessa även 

ingick i utvärderingen av åtgärder för passage under vägen. Fyra av åtgärderna var reflexer och 21 var 

stängsel (Tabell 4). Utvärderingen bestod av totalt tre besök med varierande antal dagar mellan 

besöken beroende på snöfall. Besöken gjordes oftast 2-3 dagar efter ett snöfall (variation 1-10 dagar), 

så pass lång tid att djur skulle ha hunnit röra sig på platsen, men inte för lång tid så att det skulle vara 

svårt att urskilja spårstämplarna. Utvärderingen genomfördes till största del innan isläggningen, 

eftersom isen annars fungerar som en passagemöjlighet för djuren vilket gör att de inte har behov av 

att använda åtgärderna. Vid de två första kontrollerna var det öppet vatten, men vid den tredje (sista) 

kontrollen hade det börjat frysa under en del av broarna (dvs djuren kunde gå på isen istället). 

På platserna noterade vi om spårtecken (tassavtryck, spillning eller doft) fanns på de åtgärder som 

byggts för att ge djuren möjlighet att passera vägen på ett säkert sätt (inget spårmaterial och ingen 

kamera på själva åtgärderna), samt om spår fanns från djur som hade passerat platsen på annat sätt 

(rundat, krupit under eller klättrat över ett stängsel). Även spår på platsen från djur som inte hade 

passerat vägen (varken över eller under) noterades, för att se hur dessa rörde sig vid stängsel och 

reflexer. Antalet och andelen åtgärder med spår summerades per art och åtgärdstyp (både det som gav 

passagemöjlighet och stängsel resp reflexer).  

Vid denna delstudie kunde vi, till skillnad från utvärderingen av åtgärder för passage under vägen, 

även notera om djur hade passerat över vägbanan, eller om de hade passerat under vägbanan på annat 

sätt än med hjälp av åtgärden. En del situationer då djur simmade förbi platsen kunde även 

detekteras, men när djuren passerade utan att gå upp i strandkanten och lämna spår, förblev detta 

oupptäckt även i denna delstudie.  

 

Kostnadseffektivitet 

Det är viktigt att Trafikverket gör kostnadseffektiva åtgärder. En kostnadseffektiv åtgärd är en åtgärd 

som djuren vill använda och därtill ska dess totalkostnad vara förhållandevis låg. Till totalkostnaden 

kan räknas dels kostnaden för att utföra åtgärden och dels kostnaden för att underhålla åtgärden. Vi 

gjorde en beräkningsmodell som vi baserade på djurens uppmätta preferens för de olika 

åtgärdstyperna (och olika modeller i förekommande fall). Därtill la vi en framräknad snittkostnad för 

åtgärdstypen (och åtgärdsmodellen), samt deras skick (hur stor andel av åtgärdstypen eller 

åtgärdsmodellen som var i utmärkt skick respektive i behov av att underhållas). 

Tabell 4. Antalet åtgärder med stängsel respektive reflexer som ingick i utvärderingen av stängsel och reflexer. 

 Hylla Torrtrumma Hylltrumma Ingen åtgärd Totalt 

Stängsel 5 15 1 0 21 

Reflexer 1 2 0 1 4 

Totalt 6 17 1 1 25 
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Tabell 5. Sammanfattning av antalet åtgärder i respektive region fram t o m 2011. Åtgärdstypen och summerat 

antal åtgärder i fet stil, dess olika modeller redovisas nedanför åtgärdstypen med kursiv stil. 

 Nord Mitt Öst Sthlm Syd Väst Totalt 

Totalt åtgärdade platser 36 84 91 51 116 41 419 

Strand 2 10 6 8 1 16 43 

Hylla 10 17 33 35 20 11 126 

Trähylla, bar 9 9 1 29 14 8 70 

Trähylla, fylld 1 3 2 5 5 0 16 

Plåthylla fylld 0 1 5 0 0 0 6 

Naturstenshylla 0 0 2 0 0 0 2 

Betonghylla 0 1 13 0 0 0 14 

Platthylla 0 0 11 0 0 0 11 

Arkhylla 0 0 1 0 0 0 1 

Metalldurkshylla 0 0 0 0 0 2 2 

Hylla, okänd 0 3 0 1 1 1 6 

Hylltrumma 0 1 1 0 0 0 2 

Flytbrygga 0 3 1 0 0 0 4 

Markeringssten 20 40 3 0 46 6 115 

Torrtrumma 2 3 35 7 15 11 73 

Torrtrumma, betong 0 0 18 2 4 6 30 

Torrtrumma, plast 1 3 11 3 2 3 23 

Torrtrumma, plåt 1 0 6 2 0 0 9 

Torrtrumma, okänd 0 0 0 0 9 2 11 

Stängsel 6 1 42 10 51 1 111 

Reflexer/varningsskylt 0 1 2 0 0 0 3 

Varningsskylt 0 0 0 0 1 0 1 

Åtgärd saknas 2 11 0 0 1 0 14 
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Resultat 

Sammanställning av gjorda åtgärder fram t o m 2011 i Trafikverkets regioner 

Totalt hade 419 platser åtgärdats fram t o m 2011, flest i region Syd, följt av Öst och Mitt (Tabell 5). Det 

varierade en del mellan regionerna vad man har valt att använda för åtgärdstyper och modeller. De 

vanligaste åtgärdstyperna var hylla och markeringssten. Därtill hade många stängsel byggts. 

Vanligaste hyllmodell var bar trähylla. Vanligaste torrtrumma var den av betong, men nästan lika 

många i plast hade anlagts.  

Region Nord hade satsat mest på hyllor (mest trähyllor, bara) och markeringsstenar. Region Mitt hade 

anlagt mest markeringsstenar, men även stränder och hyllor (mest trähyllor, bara). I region Öst hade 

mest hyllor (mest betonghyllor och platthyllor) och torrtrummor (något fler betong än plast och även 

några hammarborrade plåt) anlagts och en hel del stängsel till dessa. Region Stockholm hade satsat 

mest på hyllor (trähyllor, bara). I region Syd hade mest markeringsstenar och stängsel gjorts. I region 

Väst hade stränder, hyllor (trähyllor, bara) och torrtrummor (betong) anlagts till ungefär lika antal. 

 

Besiktning av samtliga åtgärder som utvärderades 

Totalt 137 åtgärder (se Fig 11) besiktigades och en del av resultaten presenteras i Bilaga A (det 

kompletta resultatet har lämnats till ansvariga miljöspecialister i respektive region). Resultaten 

summerade per åtgärdstyp visas i Tabell 6. Markeringsstenar (dvs markeringsstenar på t ex hyllor, 

stränder och i torrtrummors mynningar) fanns på 58% av åtgärderna (Tabell 6). Observera dock att 

det bara var 89% av åtgärdstypen markeringssten som faktiskt var fungerande sådana. I vissa fall var 

blocken anlagda så djupt i vattnet att de alltid eller nästan alltid var översvämmade, eller knappt 

utmärkande i strandkanten. 

Totalt var 44,5% av åtgärderna torra vid högsta högvattennivå (Tabell 6). Torrtrummor och hyllor var 

de åtgärdstyper som oftast var anlagda över högsta högvattennivå. Den ena flytbryggan fastnade under 

högsta högvattennivå pga att dess infästningar i brons frontmur var satta för lågt, annars hade den 

flytbryggan lagom flytkraft. Enbart ca 11% av både stränder och markeringsstenar var torra vid högsta 

högvatten. 

En tredjedel (31%) av åtgärderna hade kompletterats med ett stängsel (Tabell 6). Torrtrummor var den 

åtgärd som oftast hade stängsel (80%).  

Vid besiktningen gjordes en ny bedömning av behovet av en åtgärd på platsen. Denna bedömning var 

oberoende av vilken slags åtgärd som fanns på platsen i dagsläget. I de allra flesta fall blev 

bedömningen att en åtgärd behövdes på platsen, men på 3,6% av platserna gjorde vi bedömningen att 

en åtgärd för utter faktiskt inte var nödvändig (Tabell 7). Två tredjedelar av åtgärderna fanns vid 

platser där en åtgärd alltid eller ofta behövs för att uttern ska kunna passera under vägbanan. Däremot 

var inte alltid den åtgärd som fanns på plats möjlig att använda för utter när den behövdes.  
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Tabell 6. Besiktningsparametrar summerade per åtgärdstyp. 

Åtgärdstyper Antal Medelålder (sd)  Markeringsstenar finns Ok vid HHW* Stängsel 

Strand 19 7,6 (6,0) 57,9% 10,5% 5,3% 

Hylla 65 3,9 (2,3) 49,2% 55,4% 16,9% 

Torrtrumma 30 4,6 (1,9) 56,7% 63,3% 80,0% 

Hylltrumma 2 5 (0) 100,0% 50,0% 50,0% 

Flytbrygga 2 2 (1) 100,0% 50,0% 0,0% 

Markeringssten 18 3,3 (2,2) 88,9% 11,1% 27,8% 

Enbart varningsskyltning, 

reflexer 

1 4 (0) 0,0% 0,0% 0,0% 

Totalt 137 4,5 (3,3) 58,4% 44,5% 30,7% 

*HHW=högsta högvattennivå. 

 

Tabell 7. Bedömning av behovet av en åtgärd på platsen. 

 Alltid Ofta Ibland Aldrig Antal åtgärder 

Strand 10,5% 47,4% 31,6% 10,5% 19 

Hylla 6,2% 55,4% 35,4% 3,1% 65 

Torrtrumma 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 30 

Hylltrumma 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 2 

Flytbrygga 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 2 

Markeringssten 0,0% 38,9% 61,1% 0,0% 18 

Enbart varningsskyltning, 

reflexer 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 1 

Totalt 7,3% 55,5% 33,6% 3,6% 137 
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Tabell 8. Förekomst av fysiska hinder, strömt resp lugnt vattenflöde på objekten, fördelat på de olika 

åtgärdstyperna.  

 Hinder Strömt Lugnt Antal åtgärder 

Strand 0,0% 52,6% 47,4% 19 

Hylla 0,0% 27,7% 72,3% 65 

Torrtrumma 10,0% 16,7% 73,3% 30 

Hylltrumma 0,0% 0,0% 100,0% 2 

Flytbrygga 50,0% 0,0% 50,0% 2 

Markeringssten 0,0% 0,0% 100,0% 18 

Enbart varningsskyltning, 

reflexer 

0,0% 0,0% 100,0% 1 

Totalt 2,9% 24,1% 73,0% 137 

 

Vid besiktningen noterades även hur svårt det var för uttern att passera platsen genom bron. Det som 

avgjorde var om det fanns ett fysiskt hinder som tvingade uttern upp ur vattnet och över vägbanan, 

eller om strömningshastigheten var hög eller låg. Ca 3% av åtgärderna var anlagda för att det fanns ett 

hinder på platsen, ca 24% fanns där det var strömt vid besiktningstillfället (Tabell 8). Resterande var 

anlagda på platser som vid besiktningen hade lugnt flöde (en del av dessa hade dock troligen strömt 

flöde vid högre vattenföring). 

Åldern för åtgärderna varierade från 1 till 16 år med ett medel på 4,5 år och en median på 4 år (Tabell 

6, Fig 15). Strand var den åtgärdstyp som hade den högsta medelåldern (7,6 år).  

Åtgärdens ålder och dess skick hade inte något samband (oneway ANOVA, F1,112=0,23, P=0,629; Fig 

15), utan skicket hade mer att göra med vilken typ av åtgärd det var. Samtliga åtgärdstyper var ganska 

jämnt representerade bland de som var i utmärkt eller ok skick (Fig 16). Den enda åtgärdstyp som 

utmärkte sig var markeringsstenar, som det fanns förhållandevis få av i utmärkt skick (5,5%). Hyllor 

och markeringsstenar hade störst behov av att underhållas (29% resp 44%).  

För hyllor analyserade vi vilka modeller som hade större respektive mindre åtgärdsbehov. Trähyllor 

hade störst behov av underhåll, särskilt fyllda (53%), men även de bara (41%; Fig 17). Den modell som 

hade minst underhållsbehov var betonghyllan som samtliga var i utmärkt skick. Även samtliga fyllda 

plåthyllor var i utmärkt (17%) eller ok skick (83%). Den enda arkhyllan var i ok skick. De flesta 

platthyllorna var i utmärkt skick (83%), men på vissa fanns skador av sådan grad att de behövde 

underhållas (17%).  
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Figur 15. Åldern på de olika objekten fördelade över deras skick. 

 

       

Figur 16. Skicket på objekten fördelade över åtgärdstyp. 

 

     

Figur 17. Skicket på hyllorna fördelade över modell. 
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Tabell 9. Antal och andel av respektive åtgärdstyp som hade spårtecken av olika arter, samt totala antalet och 

andelen åtgärder med spår av respektive art. 

 Utter Mink Räv Grävling Katt Myror Smågnagare* Vessla** Ekorre Fågel Människa 

Antal 

åtgärder 

Strand 14 (74%) 6 (32%) 4 (21%) 1 (5%) 3 (16%) 0 (0%) 3 (16%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (11%) 19 

Hylla 12 (20%) 26 (43%) 13 (22%) 5 (8%) 16 (27%) 1 (2%) 20 (33%) 3 (5%) 2 (3%) 13 (22%) 2 (3%) 60 

Torrtrumma 6 (35%) 8 (47%) 2 (12%) 7 (41%) 6 (35%) 0 (0%) 9 (53%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 17 

Hylltrumma 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2 

Flytbrygga 2 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 2 

Markeringssten 5 (28%) 4 (22%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18 

Totalt 39 (33%) 47 (40%) 20 (17%) 13 (11%) 25 (21%) 1 (1%) 32 (27%) 3 (3%) 2 (2%) 16 (14%) 4 (3%) 118 

* Gruppen omfattar spår av smågnagare och näbbmöss. 

** Gruppen omfattar spår av vessla och hermelin. 

 

 

Fig 18. Andel av respektive åtgärdstyp som uppvisade spår av respektive art i utvärderingen av åtgärder för 

passage under vägen. 

 

Utvärdering av åtgärder som åsyftade passage under vägbanan 

De arter som noterades på någon av de 118 åtgärderna under utvärderingsperioden var utter, mink, 

räv, grävling, katt, myror, smågnagare/näbbmöss (vi särskiljde inte dessa spårstämplar), 

hermelin/vessla (arterna överlappar i storlek så vi särskiljde inte dessa), ekorre, fågel och människa. 

Mest frekvent var spår av mink (40%) och utter (33%), därefter smågnagare/näbbmöss, katt, räv, fågel 

och grävling (Tabell 9 och Fig 18). Gruppen fågel omfattade både stora och små arter. Vanligast 

förekommande var kaja, skata och sädesärla. Fåglarna använde inte åtgärderna som passage under 

vägen, utan mer som plats att sitta på eller födosöka på. Människorna hade antingen gått, krupit eller 

suttit på åtgärderna, men detta har alltså skett till relativt låg frekvens. En hylla i studien fungerade 

som myrpassage till så stor omfattning att det var värt att notera. Det var så mycket myror att det 

skulle ha kunnat vara ett problem för andra djur som hade velat använda hyllan. Utvärderingen visade 

dock att det är ett relativt infrekvent problem (1 åtgärd, mindre än 1% (0,8%) av åtgärderna). Vid  
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Figur 19. Arternas preferens för de olika åtgärdstyperna i utvärderingen av åtgärder för passage under vägen. 

 

Tabell 10. Antalet åtgärder med och utan stängsel. 

 Med stängsel Utan stängsel Antal åtgärder 

Strand 1 18 19 

Hylla 6 54 60 

Torrtrumma 12 5 17 

Hylltrumma 1 1 2 

Flytbrygga 0 2 2 

Markeringssten 5 13 18 

Totalt 25 93 118 

 

vidare analyser utelämnade vi de arter som använde åtgärderna till väldigt låg frekvens eller som 

åtgärderna inte primärt var avsedda för (myror, gruppen smågnagare/näbbmöss, gruppen 

vessla/hermelin, ekorre, fågel och människa). 

För de vanligaste förekommande eller mest relevanta arterna (utter, mink, räv, grävling och katt) 

kunde vi gå vidare och analysera preferenser för åtgärdstyperna. Utter visade en preferens för att 

använda stränder oftare än andra åtgärder (2=18,2, d.f.=3, P=0,0004***; Fig 19). Även de två 

flytbryggorna i studien användes (test ej genomfört pga endast två åtgärder; Fig 18 & 19). Preferensen 

för torrtrummor var inte signifikant i denna delstudie (35% av torrtrummorna användes), men 

resultatet var signifikant i utvärderingen av stängsel och reflexer (se nedan). Mink använde  
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Figur 20. Arternas preferens för de olika åtgärdstyperna i studien beroende på om de var anlagda över eller under 

högsta högvattennivå. 

 

hylltrummorna mest (test ej genomfört pga endast två åtgärder; Fig 19). Grävling använde 

torrtrummor oftare än andra åtgärder (2=8,8, d.f.=2, P=0,012*; Fig 19).  

När åtgärder som hade stängsel jämfördes med åtgärder som inte hade stängsel (Tabell 10) visade det 

sig att de arter som inte simmar (räv, grävling och katt) använde åtgärderna oftare när stängsel fanns 

(Fischer’s exact test, two-tailed, P=0,029*). Stängsel påverkade däremot inte om utter använde 

åtgärderna eller inte. Uttern använde åtgärder utan eller med stängsel till samma utsträckning 

(Fischer’s exact test, two-tailed, P=1,0).  

Utterspår fanns signifikant oftare på åtgärder vid strömt vatten än vid lugnt vatten (Fischer’s exact 

test, two-tailed, P=0,014*). Även för åtgärdstypen hyllor specifikt fanns utterspår oftare vid strömt 

vatten (Fischer’s exact test, two-tailed, P=0,0005). För de icke-simmande arterna var det som 

förväntat ingen signifikant skillnad i preferens mellan åtgärder vid strömt eller lugnt vattenflöde. 

Utter använde åtgärderna lika mycket när de färdades medströms som motströms (oneway ANOVA, 

F1,114=0,61, P=0,438). Det fanns dock signifikant fler minkspår motströms på hyllor vid strömt vatten 

(oneway ANOVA, F1,57=7,18, P=0,0096**).  

Djur som inte vill simma (räv, grävling, katt) använde sig oftare av åtgärder som var anlagda över 

högsta högvattennivå (Fischer’s exact test, two-tailed, P=0,034*); Fig 20). Utter använde däremot 

helst de åtgärder som var anlagda under högsta högvattennivå (Fischer’s exact test, onetailed, 

P=0,032*; Fig 20). Med andra ord användes åtgärder som kunde översvämmas till högre utsträckning 

än de som alltid var torra.  

Utterspår visade sig finnas signifikant oftare när det fanns markeringsstenar på åtgärden (Fischer’s 

exact test, onetailed, P=0,040*). Med markeringsstenar avses här stenar på t ex hyllor, stränder eller i 

torrtrummors mynningar, dvs inte markeringsstenar som ensam åtgärd. 
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Figur 21. Arternas preferens för de olika modellerna av hyllor i studien. 

 

 

Figur 22. Arternas preferens för de olika modellerna av torrtrummor i studien. 

 

Som en konsekvens av att hyllor generellt inte användes så mycket av djuren, fanns det få spår och 

därmed kunde statistiska analyser inte utföras trots att vi inkluderade ett stort antal hyllor i studien. 

De olika modeller av hyllor som utvärderades användes till olika grad av olika arter. Utter använde 

mindre frekvent hyllor fyllda med löst material (trähylla, fylld; plåthylla, fylld; naturstenshylla; Fig 21). 

Räv och grävling använde dock sådana till större utsträckning. Utter (och mink) hade inget emot att gå 

på bart trä. Övriga arter hade dock det. En hylla som av alla arter utom minken användes till högre 

frekvens än många andra modeller var betonghyllan. Den enda arkhyllan som fanns i studien 

användes frekvent av både mink och utter.  

Torrtrummorna och spår i dessa var för få för att materialet skulle kunna analyseras statistiskt. Vi 

kunde dock se att torrtrummor av plast fungerade för utter, mink och räv, däremot fungerade dessa 

sämre för grävling och katt (Fig 22). Betong- och plåttrummorna i studien var få och resultatet måste 

tolkas med försiktighet. Betongtrummor användes inte av utter, mink eller räv. Däremot var det 
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kattens favorit och till en lägre utsträckning även grävlingens. Plåttrummor användes till lägre 

utsträckning av utter. Räv- och kattspår noterades inte alls i dessa, däremot användes de av mink och 

grävling. 

Åtgärdernas skick hade ingen signifikant inverkan på om djuren använde åtgärderna eller ej. Trasiga 

åtgärderna fungerade lika bra som hela, så länge det gick att färdas på dem.  

De flesta åtgärderna i utvärderingen har gjorts för att det har varit problematiska platser med hög 

prioritet för åtgärd. Det fanns dock en varierande grad av behov inom den skara åtgärder som 

utvärderades när vi gjorde vår nya bedömning. Med den nya bedömningen av hur stort behovet för 

utter var av en fungerande åtgärd på platsen fanns utter- och minkspår oftare på åtgärder som 

bedömdes behövas ofta eller alltid (2=9,1, d.f.=3, P=0,028*). Även för åtgärdstypen hyllor specifikt 

fanns utterspår signifikant oftare när hyllan bedömdes som att den behövdes ofta eller alltid (2=17,1, 

d.f.=3, P=0,0007***).  

 

Utvärdering av åtgärder som hindrade passage över vägbanan (stängsel) eller 
åsyftade säkrare passage över vägbanan (reflexer) 

I denna delstudie utvärderade vi hur djur passerade vid åtgärder med stängsel och reflexer. De arter 

som lämnade spår efter sig vid de 25 åtgärderna var både sådana som kan använda åtgärderna (utter, 

mink, räv, grävling, katt, vessla/hermelin, bäver, ekorre, sork) och sådana som rör sig på platsen ändå 

(hare, rådjur, lodjur, hund, människa, häger). Vi fokuserade här på arterna utter, mink, räv och katt 

(Fig 23a-d). Övriga arter noterades sporadiskt och mest utan att använda åtgärderna. Vid ett tillfälle 

vardera noterades ekorre och hermelin passera på olika åtgärder. Lodjur gick vid två tillfällen på 

dikessidan av stängsel på olika platser med torrtrummor. De passerade vattendraget på detta sätt och 

stängslen höll dem borta från vägbanan. 

Generellt användes åtgärderna frekvent av utter, dvs utter använde åtgärden oftare än de passerade 

platsen på annat sätt (2=57,1, d.f.=2, P<0,00001***), både på platser med stängsel och platser med 

reflexer (Fig 23a). I denna delstudie såg vi att utter använde torrtrummor vid 88% av tillfällena, vilket 

var oftare än de andra åtgärderna användes (Fischer’s exact test P=0,0212*). Åtgärderna användes lika 

ofta när det fanns stängsel som när det fanns reflexer (Fischer’s exact test, twotailed, P=1,0). I de fall 

uttern passerade på annat sätt skedde detta i samtliga fall utom ett på ett trafiksäkert sätt under bron 

(simmandes eller på isen). Ingen utter tog sig förbi (runt, över, under) stängslen i studien på annat sätt 

än de tillåtna, dvs under vägbanan. Vid ett tillfälle passerade däremot utter över vägbanan vid reflexer. 

Det var en utterfamilj som färdades motströms och som hade börjat gå på en hylla, men vänt och 

istället passerat över vägbanan.  

Det var inte så mycket spår efter mink, men de som hade varit på plats passerade vägbanan mestadels 

på åtgärderna, simmandes eller på isen (Fig 23b). I några fall hade de även korsat vägbanan. Det var 

vid torrtrummor, dels vid reflexer och i ett fall rakt igenom ett stängsel (maskstorlek 5,5 cm). Ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan de olika sätten att passera vägen (2=4,77, d.f.=2, P=0,092) och 

inte heller gällande användandet av åtgärder med stängsel respektive reflexer (Fischer’s exact test, 

twotailed, P=0,21). 
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Figur 23a-d. Andelen tillfällen med spår fördelade över de olika sätt som arterna passerade på kring stängsel och 

reflexer. 

 

Räv förekom frekvent och de både passerade vägen såväl som rörde sig längs med den (Fig 23c). 

Rävarna sprang över vägbanan lika ofta som de använde sig av åtgärderna för att korsa vägen 

(Fischer’s exact test, twotailed, P=0,87). Som förväntat var det dock sällan som de passerade under 

bron på annat sätt än med hjälp av åtgärderna, då de inte gillar att bli blöta (2=20,0, d.f.=2, 

P=0,000044***). Åtgärderna användes i stort sett enbart där det fanns stängsel (Fischer’s exact test, 

twotailed, P=0,037*). Hyllan med reflexer användes. Vid denna plats erbjöds både passage under 

vägbanan på hyllan och även passage längs med vägen över vattnet genom balansgång på en stock lagd 

för ledningar. I övrigt användes inga åtgärder där det fanns reflexer. Vid ett tillfälle kröp en räv under 

ett stängsel som inte var tätt mot backen. 

Få spårtecken fanns efter katt (Fig 23d). Vid en hylla med stängsel hade katt passerat två gånger över 

vägbanan. Ena gången hade en katt krupit under stängslet, som inte var tätt i nederkant. Andra 

gången hade en katt klättrat över stängslet, som enbart mätte upp till 90 cm i höjd (långa sträckor 

mycket lägre än så). 
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Tabell 11. Framräknade snittkostnader för de olika åtgärdstyperna och modellerna. Standardavvikelse och antal 

åtgärder som beräkningen grundar sig på är angivna i förekommande fall. I de fall kostnader saknas anges en 

gissning av kostnad. 

  Snittkostnad Std.avv. N 

Strand 70 000   gissning 

Hylla* 88 000   17 

Trähylla (bar) 25 000 0 6 

Trähylla (fylld) 91 000  - 1 

Plåthylla (fylld) 73 000 5 000 3 

Naturstenshylla 100 000   gissning 

Betonghylla 149 000 85 000 5 

Platthylla 100 000 0 2 

Arkhylla 50 000   gissning 

Markeringssten 10 000 18 000 30 

Torrtrumma** 126 000   9 

Torrtrumma (betong)*** 89 000 88 000 4 

Torrtrumma (plast)*** 128 000 29 000 4 

Torrtrumma (plåt) 272 000  - 1 

Torrtrumma (betong) + stängsel**** 153 000 88 000 4 

Torrtrumma (plast) + stängsel**** 192 000 29 000 4 

2 torrtrummor, plast + reflexer + 

varningsskyltar 

101 000 10 000 2 

Varningsskyltar + reflex på stolpar 68 000  - 1 

Stängsel***** 64 000 44 000 27 

*samma 17 hyllor som hyllmodellerna är framräknade från (gissningarna ej inkluderade) 

**samma 9 torrtrummor som torrtrummemodellerna är framräknade från 

***framräknad kostnad som är beroende av att den framräknade kostnaden för stängsel stämmer 

****samma åtgärder som ovanstående torrtrummor i samma material, men här totalkostnaderna för 

torrtrumma och stängsel. 

*****framräknat dels från kostnadsuppgifter på stängsel enbart, men även inkluderat sammansatta 

kostnader där den andra åtgärden räknats bort mha de kostnader vi redan hade tillgång till. 
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Figur 24. Kostnadseffektiviteten för de olika åtgärdstyperna i studien. 

 

 

Figur 25. Kostnadseffektiviteten för de olika modellerna av hyllor i studien. 

 

Kostnadseffektivitet 

Med djurens kända preferens för de olika åtgärdstyperna och modellerna (från utvärderingen av 

åtgärder för passage under vägen) och de olika åtgärdernas skick (från besiktningen) uppskattade vi 

kostnadseffektiviteten för de olika åtgärderna. Kostnad för åtgärderna fanns inte alltid att tillgå och för 

att få ihop tillräckligt med kostnader för att kunna få en rättvisande snittkostnad per åtgärdstyp eller 

modell (Tabell 11), använde vi kostnader från ett större underlag än enbart de åtgärder som ingick i 

studien (kostnader för det som har byggts i regionerna fram till 2011). För vissa typer och modeller 

saknades ändå kostnader och där gjorde vi en rimlig gissning baserad på övriga kostnader. 

Kostnaderna får därför ses på med stor försiktighet. För torrtrummor kan tilläggas att det är 

anläggningssättet som gör att kostnaden för plåttrumma är så mycket högre, då dessa används vid 

hammarborrning (en metod som kan användas för att inte påverka trafiken). Plast- eller 

betongtrummor grävs ner, vilket oftast kostar mindre, men  
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Figur 26. Kostnadseffektiviteten för de olika modellerna av torrtrummor i studien. 

 

ibland inte är praktiskt genomförbart. Det är således anläggningssättet som avgör om det blir 

plåttrumma eller inte. 

Vi analyserade kostnadseffektiviteten för de olika åtgärdstyperna, samt särstuderade även de olika 

modellerna av hyllor och torrtrummor. Vi lät kostnadseffektiviteten Ki följa djurens preferens Ei, men 

kostnaden för åtgärden Yi gavs en ganska stor effekt i modellen (Fig 24, 25 och 26 jfr med Fig 19, 21 

och 22), samt andelen åtgärder av typen i som var i utmärkt skick Sui och andelen åtgärder som hade 

behov av underhåll Sbi enligt  

Ki = (Ei / Yi) x (Sui / Sbi), vid positiv Ei  

och 

Ki = (Ei x Yi) / (Sui x Sbi), vid negativ Ei.  

Med denna modell blev stränder och torrtrummor (också flytbryggor även om de bara var två stycken) 

de åtgärder som borde vara mest kostnadseffektiva att satsa på. Markeringsstenar var inte 

kostnadseffektiva för någon djurart. För hyllorna var det enbart betonghyllan som var kostnadseffektiv 

för samtliga arter. Det fanns hyllor som var mer kostnadseffektiva, men som inte fungerade för 

samtliga studerade arter. Plasttrummor var mest kostnadseffektiva för utter, mink och räv, medan 

betongtrummor var bättre val för grävling och katt. Resultatet för hyllor och torrtrummor (särskilt) 

måste dock ses på med försiktighet till följd av det osäkra resultatet av preferensen. 
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Figur 27. Grävling som kommer ut ur en torrtrumma av plast. 

 

 

 

Figur 28. Mink på väg in i en hylltrumma. 
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Diskussion 

I denna studie undersökte vi djurens preferens för olika typer och modeller av åtgärder ämnade för 

utter och andra mindre och medelstora arter, samt hur förhållanden kring åtgärderna påverkade 

djurens val. Vi studerade åtgärdernas skick och kostnader och summerade vad som hade anlagts fram 

till 2011 i de olika regionerna i landet för att diskutera om åtgärdsarbetet behöver justeras. 

Uttern använde stränder oftare än andra åtgärder (se Fig 18 och 19).  Även de två flytbryggorna 

användes. Flytbryggor har även i en tidigare studie av Madsen (1996) visats användas av utter. Både 

stränder och flytbryggor är lätta att ta sig upp på direkt ur vattnet. Torrtrummor användes, men inte 

till signifikant utsträckning i utvärderingen av åtgärder för passage under vägen (35% av 

torrtrummorna användes), men i utvärderingen av stängsel och reflexer användes torrtrummor vid 

88% av tillfällena, vilket var signifikant oftare än andra åtgärder. Anledningen kan vara 

säsongsrelaterad och bero på att torrtrummor ofta läggs vid mindre vattendrag, vilka används mer 

frekvent under vinterperioden när isen täcker sjöar och större, lugnare vattendrag. Grävling använde 

torrtrummor mer ofta än andra åtgärder (se Fig 18 och 19; Fig 27). För övriga arter erhölls inga 

signifikanta resultat: mink uppskattade de två hylltrummorna (Fig 28), räv använde mest hyllor och 

stränder och katt använde främst torrtrummor och hyllor. 

Fler arter än de ovannämnda använde åtgärderna i studien (se Fig 18). Det var intressant att gruppen 

smågnagare/näbbmöss använde åtgärderna (torrtrummor, hyllor och stränder) till så pass hög 

frekvens. Totalt sett användes större andel åtgärder av sådana arter än av räv, grävling och katt. 

Alla åtgärdstyper var dock inte relevanta eller möjliga att använda för alla arter (se Fig 19). Exempelvis 

kunde enbart arter som simmar använda merparten av markeringsstenarna (Fig 29). En del 

markeringsstenar var dock placerade på land och dessa kunde t ex räv använda att revirmarkera på 

(men de kunde inte passera under vägen). Markeringsstenar saknar helt funktion för grävling och katt 

och lockar därmed inte dessa arter (möjligtvis som utsiktsplats). Den ena flytbryggan, vilken saknade 

anslutningar till land (dvs egentligen att definiera som en flotte), kunde inte heller användas av de 

arter som inte simmar. 

Få stränder hade anlagts i landet totalt sett (se Tabell 5). Detta kan vara en konsekvens av att man ofta 

har åtgärdat platser där stränder inte får rum att anläggas (ej tillåtet att tränga ihop vattnet ytterligare 

genom bron). Medelåldern på stränderna i studien var den högsta bland åtgärderstyperna (se Tabell 

6), vilket är ett tecken på att det anlades fler stränder tidigare än vad som har gjorts på senare år. 

Hyllor (trähyllor) och markeringsstenar var de vanligaste åtgärdstyperna som anlagts i landet (se 

Tabell 5). Hyllor och markeringsstenar hade i studien dessvärre störst underhållsbehov (se Fig 16). 

Åtgärdernas skick hade dock ingen betydelse för huruvida arterna använde dem eller ej. Djuren 

använde även åtgärder i dåligt skick, så länge funktionen kvarstod. Det är däremot inte att 

rekommendera att bygga billiga åtgärder som kräver mycket underhåll, då detta kan bli dyrare i 

längden och djuren riskerar att oftare stå inför en trasig åtgärd mellan konditionsbesiktningarna. 

Stängsel hade effekt på de arter som inte simmade (räv, grävling, katt), vilka använde åtgärderna 

oftare när stängsel fanns. I utvärderingen av stängsel och reflexer såg vi dock att räv korsade vägbanan 

lika ofta som de använde åtgärderna (se Fig 23c). När de valde att passera under vägbanan använde de 

just åtgärderna, i och med att de inte ville riskera att bli blöta. Detta skedde i stort sett enbart där det 

fanns stängsel även i utvärderingen av stängsel och reflexer. Det är alltså tydligt att stängsel är 

användbara för att styra räv till åtgärderna, precis som resultatet i utvärderingen av åtgärder för 

passage under vägen visade. Räv och katt kröp under stängsel som inte var täta mot marken, 
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Figur 29. Mink på markeringssten. 

 

så det är viktigt att stängslen grävs ner ordentligt för att ha funktion. Vikten av att gräva ner stängsel 

ordentligt har även framförts i en fransk studie av Simonnet & Gremillet (2005). Det hade fram till 

2011 anlagts många stängsel i landet, den tredje vanligaste åtgärden (se Tabell 5). 

Stängsel visade sig däremot inte påverka utterns användande av åtgärderna. Uttern använde åtgärder 

utan stängsel till samma utsträckning som de med stängsel. I utvärderingen av stängsel och reflexer 

visades att utter oftast använde just åtgärden när de passerade en plats (se Fig 23a). I de fall uttern 

inte använde åtgärden passerade de vägen genom att simma (eller gå på isen) under bron eller genom 

trumman. Inte i något fall tog sig utter förbi något stängsel i studien genom att springa runt, gräva sig 

under eller klättra över). I ett enda fall passerade utter över vägbanan vid reflexer. Det var en 

utterfamilj som färdades motströms och det var starkt strömmande vatten genom bron. Uttrarna hade 

börjat gå på hyllan, men av någon anledning vänt och valt att passera över vägbanan. Det fanns mycket 

tassavtryck på bron ovanför hyllan, så det var tydligt att familjegruppen inte var överens om att 

passera på hyllan. Slutsatsen är att stängsel generellt inte behövs för utter, då utter använder 

åtgärderna ändå och bara passerar över vägbanan om det inte är möjligt att simma eller använda 

åtgärden.  

Huruvida stängsel däremot kan hjälpa till att säkerställa att utter använder en fungerande åtgärd är en 

annan fråga. I vissa fall kan det bli tvunget att placera åtgärden på en plats som inte är den enklaste att 

hitta till för utter, med risk att uttern fortsätter att ta den enklare vägen över vägbanan. Då kan ett 
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stängsel göra att det åtminstone är lättare att ta omvägen genom åtgärden istället för att ta den mycket 

längre omvägen runt stängslet. 

Största delen av utvärderingen av stängsel och reflexer gjordes vintertid för att snö skulle kunna 

användas som spårmaterial. Vid utvärdering vintertid får man ett annat resultat än sommartid. Det 

var bara någon till några mm snö vid utvärderingen, men tiden på året gjorde ändå att grävling (som 

går i vinterdvala) och katt (som tillbringar mer tid inomhus) i stort sett inte kom med. Den här studien 

kunde därmed inte ta reda på hur dessa arter passerar vägen vid åtgärder med stängsel eller reflexer.  

Räv och rådjur passerade regelmässigt förbi stängslens ändar. Det var tydligt på spåren att djuren 

hade koll på var stängslen började och slutade. Räv höll sig oftare på dikessidan än på vägsidan av 

stängslen när de rörde sig längs med vägen, även i de fall det fanns en bred dikesremsa på vägsidan av 

stängslet. 

Uttern använde åtgärderna lika ofta när stängsel saknades och det istället var reflexer på plats (se Fig 

23a). Även detta är troligtvis ett bevis för att stängsel inte är nödvändigt för att utter ska använda en 

åtgärd (som visades i utvärderingen av åtgärder för passage under vägen), även om det inte kan 

uteslutas att reflexerna hade effekt. Räv korsade regelmässigt över vägen vid reflexer. Spårlöpor av räv 

längs vägen visade tydligt att de väjde ner i diket för bilar, men det gick inte att se på spåren om 

reflexerna hade effekt, eller om det var det direkta ljuset från billyktorna, ljudet eller något annat som 

fick dem att väja. Vi kan därför inte dra några slutsatser huruvida reflexerna är till någon hjälp för 

djuren eller ej. Däremot såg vi att de inte är något hinder.  

Strömt vatten eller hinder vid en bro är problematiskt för utter och denna studie visade att uttern 

oftare använde åtgärder vid strömt vatten än de vid lugnt vatten (gällde även för hyllor analyserade 

som ensam åtgärdstyp). Den nya bedömningen av behovet av åtgärd på platsen gav liknande resultat, 

då utter och mink oftare använde de åtgärder som bedömdes behövas ofta eller alltid, så även hyllor. 

Det betyder att åtgärderna, även hyllor som uttern generellt inte uppskattade, användes när de 

verkligen behövdes. Uttern använde däremot åtgärderna i studien lika ofta när de färdades medströms 

som motströms, dvs de använde dem inte bara när de var tvungna utan även när de faktiskt kunde 

simma genom bron med strömmen. Uttern går upp på land generellt oftare (kortare sträcka mellan 

uppstigningarna) när de färdas motströms än när de färdas medströms (opublicerat material, J 

Arrendal). Det kan tänkas att det är mödosammare att simma motströms än medströms, eller att de 

hinner kortare sträcka när de simmar motströms innan det exempelvis är dags att simma in till 

stranden med en större fisk. I en studie som undersökte vid vilka förhållanden som utter korsar 

vägbanor vid broar såg vi att uttrar korsade vägbanan oftare när de färdades motströms än medströms 

(Uimonen 2006). Vårt nya resultat att uttrarna använder åtgärderna även när de passerar medströms 

skulle kunna tyda på att åtgärderna är enkla och/eller intressanta att använda och att de uppskattas 

också medströms även om de inte krävs för uttern då. Minken använde däremot åtgärderna oftare när 

de passerade motströms. Anledningarna kan tänkas vara att minken är en sämre simmare än utter, 

samtidigt som den inte ser hyllorna som lika värdefulla markeringsplatser som uttern gör.  

De arter som inte ville simma använde sig oftare av åtgärder som var anlagda över högsta 

högvattennivå (Fig 30). Det fanns dock undantag, där exempelvis grävling använde torrtrummor som 

kunde översvämmas och katt använde dylika hyllor och torrtrummor (se Fig 20). Dessa åtgärder var 

dock inte översvämmade när de användes av djuren. Av intresse är dock att vi såg att de icke-

simmande arterna till stor del inte såg åtgärder som kan översvämmas som möjliga passager även när 

de inte var översvämmade. En anledning kan vara att de inte kan räkna med att passagerna alltid är 

tillgängliga och därför inte till lika stor utsträckning lägger in dem i sina vandringsstråk, med följden 

att de korsar vägbanan på andra ställen istället. 
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Figur 30. Räv på en strand som var anlagd över högsta högvattennivå. 

 

Uttern använde helst åtgärder som kunde översvämmas. Givetvis använde de dessa åtgärder när de 

inte var översvämmade – när de var översvämmade kunde de inte använda dem längre (broarna 

kunde vid dessa tillfällen anses vara utan åtgärd). Det är troligtvis så att uttern uppskattar närheten till 

vattnet. Uttern verkade även använda torrtrummor som kunde översvämmas till högre utsträckning än 

de som var anlagda över högsta högvattennivå (se Fig 20). Detta gäller för fler arter. Det kan ha att 

göra med att de som kunde översvämmas var anlagda närmare vattendraget än de som inte kunde 

översvämmas, dvs dessa var lättare att hitta för djuren (stränder fungerar ofta som vandringsstråk 

även för arter som inte simmar). Viktigt att tänka på är att även om djuren använder åtgärder som kan 

översvämmas vid de förhållanden då de är torrlagda så kan de inte använda dem när de är 

översvämmade. Då tvingas de istället att korsa vägbanan – så även uttern om vattnet inte är simbart 

genom bron. Drygt hälften av åtgärderna i studien kunde översvämmas (se Tabell 6). 

Värt att notera är att stränder över högsta högvattennivå fungerade mycket bra för samtliga arter (se 

Fig 20). Det är alltså att eftersträva att anlägga stränder där detta faktiskt går (sådana kan byggas 

relativt smala med hjälp av uppstöttande material). Markeringsstenar som inte var anlagda över 

högsta högvattennivå var däremot inte en fungerande åtgärd, inte ens för utter (se Fig 20).  

Det är inte säkert att det finns ett problem med att utter vid lägre vattenstånd inte använder åtgärder 

anlagda över högsta högvattennivå, i och med att de ofta kan simma vid lägre flöden. Vi såg att utter  
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Figur 31. Utter på en betonghylla. 

 

använde åtgärderna lika ofta oavsett om de färdades med- eller motströms, vilket indikerar att de 

faktiskt uppskattade åtgärderna. Vill man dock få utter att använda åtgärder anlagda över högsta 

högvattennivå även vid lägre vattenstånd kan de behöva göras mer attraktiva. Ett sätt att göra 

åtgärderna mer intressanta är att fästa markeringsstenar på dem och på så sätt erbjuda uttern unikt 

bra platser för spillningsmarkering av hemområdet. I studien såg vi att uttrar använde åtgärder med 

markeringsstenar oftare än åtgärder som saknade sådana. Nästan hälften av åtgärderna i studien 

saknade markeringsstenar (se Tabell 6). 

Summerat är stränder och torrtrummor över högsta högvattennivå det som fungerar bäst för utter och 

andra arter, men det är inte alltid det är möjligt att anlägga dessa åtgärder. Det är sällan man kan 

anlägga stränder vid befintliga broar och trummor, eftersom det finns begränsningar i hur liten 

våtarean får vara genom bron eller trumman, dvs åtgärden får inte dämma vattenflödet. Torrtrummor 

kan vara praktiskt svåra eller mycket dyra att anlägga och på vissa platser måste de läggas för långt 

ifrån strandlinjen, vilket troligtvis inte är optimalt. Det finns därför ett stort behov av hyllor som 

åtgärdstyp. Hyllor är en lösning som inte dämmer och som samtidigt ger passagemöjlighet även för 

arter som inte vill simma. Det finns således ett behov av att komma fram till vilken sorts hylla som 

djuren accepterar och vill använda.  

Betonghyllan var den modell som användes av alla arterna (mink visade lägre preferens; se Fig 21; Fig 

31). Samtliga betonghyllor var även i utmärkt skick (se Fig 17). Det fanns modeller som var mer 

populära bland vissa arter, men samma modeller undveks av andra arter och är därmed inte lämpliga 

att fortsätta att satsa på (se Fig 21). Hyllor fyllda med löst material användes av räv och grävling, men  
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Figur 32. Naturstenshylla där stora mängder natursten saknades och gallerdurken hade blottlagts, vilken djuren 
har mycket svårt att gå på. 

 

inte till lika stor utsträckning av utter. De fyllda hyllor som djuren använde till lägre grad hade oftast 

ett rundat stenmaterial utan finkornig fraktion, ofta upp till 90 mm. Ett sådant material packar sig 

dåligt och kan vara svårt för djuren att röra sig över (stenarna ligger inte still). Det går inte heller att 

krafsa upp högar att markera på, vilket annars är uppskattat av t ex utter. De två naturstenshyllorna 

(fyllda) användes inte alls. Den ena hade förlorat stora delar av sitt stenmaterial (människor hade haft 

ned det i ån) och djuren har svårt att gå på den gallerdurk som blottlades när stenarna försvann (Fig 

32). Trähyllor (bara) fungerade för utter och mink, men inte för övriga arter (se Fig 21). Anledningen 

till utterns val är osäker, då utter för denna modell visade preferens för de som var monterade över 

högsta högvattennivå (det fanns enbart fem sådana och utter använde två av dem; för bara trähyllor 

under högsta högvattennivå användes tre av 14). Trähyllor hade det största behovet av underhåll (se 

Fig 17), vilket också talar till deras nackdel. De som var fyllda med löst material hade allra störst 

underhållsbehov, troligtvis för att det blir för tungt med stenmaterialet för brädorna. Även Simonnet & 

Gremillet (2005) påpekar att trä inte är ett hållbart material att bygga åtgärder med och att betong är 

att föredra. Den enda arkhyllan i studien var mycket populär av både mink och utter, men kunde inte 

användas av andra arter eftersom dessa anslutningar gick ner i vattnet. Det är möjligt att det var just 

detta som gjorde att de simmande arterna kunde använda den så enkelt, men det var även 

strömmande vatten på platsen, så hyllan behövdes verkligen. Tyvärr var den monterad så att den 

kunde översvämmas, men det är intressant att notera att djuren inte hade något emot att gå på det 

konstgjorda materialet som arken var gjorda av. 

Studien visade att arterna hade olika preferens för olika modeller av torrtrummor (se Fig 22), men 

resultatet saknar statistisk säkerhet. Torrtrummor av plast fungerade för utter, mink och räv, vilket är 

bra då de flesta torrtrummor som läggs idag är av plast. Resultatet kan bero på att vi har blivit bättre 

på att anlägga trummorna närmare vattnet, samtidigt som vi har gått över till plasttrummor. Att 

betong- och plåttrummor inte användes till större utsträckning av utter och räv kan bero på att de ofta 

var anlagda en bit från vattendraget. Vid tidigare besiktningar och utvärderingar har utter och andra 
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arter noterats använda samtliga modeller av torrtrumma (se exempelvis Uimonen 2006, Arrendal 

2009, Arrendal 2012a, 2012b).  

En liten andel (3,6%) av platserna som besiktigades bedömdes inte behöva en åtgärd för utter (se 

Tabell 7). I och med att åtgärderna även kan användas av arter som inte kan simma och som annars 

skulle behöva korsa vägbanan, har de ju trots allt ett värde. Två tredjedelar av åtgärderna fanns vid 

platser där åtgärden alltid eller ofta behövdes för att utter skulle kunna passera under vägbanan. 

Däremot var inte alltid den anlagda åtgärden möjlig att använda för utter när den behövdes. 

Exempelvis hjälpte inte en hylla eller strand när den var översvämmad och strömningshastigheten var 

för hög. På samma sätt hjälpte inte en markeringssten när strömningen var för stark, inte ens om den 

var över högsta högvattennivå då. 

Vi studerade inte effekten av åtgärder på båda sidor av vattendraget, men det kan nämnas att under 

studien påkördes en grävling vid en bro med åtgärd på den ena sidan. Vi hade spår av grävling på 

hyllan vid ett tillfälle. Vid nästa tillfälle låg en grävling påkörd på den sida av bron som inte hade 

åtgärd och det blev inga mer spår av grävling på hyllan under studien. För utter räcker det med åtgärd 

på ena sidan när det är simbart och inte är ett väldigt brett vattendrag. Arter som inte vill simma 

behöver dock åtgärder på båda sidor (om det inte går att passera över bron i slänten) för att de ska 

kunna passera under vägbanan oberoende av vilken strand de vandrar längs. Detta är kanske allra 

viktigast vid vägar och banor med hög trafikmängd, där risken att bli trafikdödad är som störst. 

Det fanns inte så mycket kostnadsuppgifter för de olika åtgärderna, vilket gjorde det svårt att räkna på 

kostnadseffektiviteten av de olika åtgärderna. Det är dock troligen mest effektivt att anlägga de typer 

av åtgärder som djuren vill och kan använda (se Fig 24, 25 och 26). Även om en åtgärd är billig blir den 

aldrig kostnadseffektiv om djuren undviker att använda den. Vissa åtgärder bör därför användas med 

försiktighet, såsom markeringsstenar. Markeringsstenar lockar nästan enbart utter, men inte ens 

uttern kan använda markeringsstenar som är anlagda vid för strömt vatten eller som översvämmas. Då 

är platsen inte att anse som åtgärdad alls och uttern kommer att fortsätta att passera över vägbanan 

eller banvallen. Markeringsstenarna i studien hade dessutom ett högt underhållsbehov (se Fig 16). 

Utter använde fem av 19 markeringsstenar i studien, varav den enda som var under tak och två av de 

tre som var över högsta högvattennivå, vilket visar att uttern uppskattar skyddade markeringsstenar 

och att de inte kan översvämmas. 

Med erhållna resultat och slutsatser ser vi att en viss förändring i val av åtgärd och även val av plats 

som ska åtgärdas vore önskvärd för att bättre följa djurens behov så att åtgärderna ska få bättre effekt. 

Där det går bör i första hand stränder anläggas. Där torrtrummor kan läggas nära bron (dvs i linje med 

vattengången, så nära bron som möjligt) kan sådana läggas, annars är det bättre med flytbryggor i de 

delar av landet där sådana kan användas och i andra fall hyllor av typen betonghylla. I de fall vattnet är 

simbart och andra arter än utter inte kan tänkas lockas till bron för att passera vägen (t ex vid bankar 

ut över vatten, eller i tätbefolkade områden) kan markeringsplatser anlagda över högsta högvattennivå 

användas. Detta kan vara markeringsstenar eller flottar beroende på vattendjupet, eller en 

väderskyddad markeringsplats utanför bron som dock inte får locka utter upp över vägen/banan. 

Samtliga åtgärder bör förses med markeringsstenar. Där det är möjligt bör dessa sättas fast så att 

underhållsbehovet inte ökar. Stängsel behöver enbart anläggas vid en åtgärd för utter när det verkligen 

är motiverat, men bör övervägas på platser där de gör nytta för andra arter, såsom vid vägar med 

viltstängsel.  

Samtliga åtgärder bör anläggas över högsta högvattennivå för att djuren ska kunna och vilja använda 

dem när de verkligen behövs. Det är också en fördel när man ser till underhåll av åtgärderna – de 
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håller bättre om de inte utsätts för påfrestningar i form av vatten, is och sådant som kommer flytandes. 

Dessutom är det av vikt för brokonstruktioner och trummor att åtgärderna anläggs över högsta 

högvattennivå för att minska skaderisken och dämningseffekten på bron. Vikten av att åtgärderna är 

anlagda över högvattennivå påpekas även i studien av Simonnet & Gremillet (2005). 

Inte minst klimataspekter som ökad nederbördsmängd och ökad avrinning i stora delar av vårt land är 

en anledning till att sätta åtgärderna så att de inte nås av vattnet. Sverige har under de senaste 

årtiondena haft en ökning av årsmedeltemeperaturen med 1 C, med störst ökning under vintern 

(Persson 2015). Nederbördsmängden har ökat framför allt under sommaren, särskilt i de sydvästra 

delarna av landet. Avrinningen vintertid har ökat i hela landet, men särskilt i södra Sverige pga de 

milda vintrarna, samtidigt som isläggningsperioden har blivit kortare och vårfloderna har minskat 

(Lindström 2011; Persson 2015). Höga flöden och översvämningar har inte ökat under de senaste 

årtiondena, men däremot har vårt samhälle blivit sårbarare för dessa företeelser, så även 

infrastrukturen (Persson 2015). Dessvärre visar analyser av framtida klimat att de extrema flödena 

väntas bli vanligare i stora delar av landet (Eklund et al 2015). Även skyfall med kort varaktighet 

beräknas bli mer intensiva. Årsmedeltemperaturen och årsmedelnederbörden kommer att fortsätta att 

öka, särskilt i norra delen av landet. Vinterflödena beräknas öka och vårfloden minska i större delen av 

landet.  

Sedan denna utvärdering gjordes har nya åtgärdstyper och modeller provats. Exempelvis hyllor har 

haft ett uppenbart behov att utvecklas för att djuren ska vilja använda dem. De senaste åren har en 20 

cm ytterkant satts på betonghyllor i förhoppning om att detta ökar djurens vilja att använda hyllorna 

genom att de känner sig tryggare innanför kanten även när de färdas högt upp över vattenytan. Det 

kvarstår dock att utvärdera om detta har haft önskad effekt. 

 

Tack 

Tack till Erik Isakson för perfekt utfört fältarbete i regionerna Syd, Mitt och Nord, samt del av 

snöspårningen. Tack till Christiane och Andreas Seiler för utomordentlig hjälp med genomförandet av 

preferensanalyserna i utvärderingen av åtgärder för passage under vägen. 
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Bilaga A 

Samtliga platser som besiktigades i studien. Angivet är om platsen ingick i utvärdering 1 eller 2*, region, bro-ID, platsens namn, vägnummer, platskoordinater, 

året som åtgärden utfördes, åtgärdstyp eller åtgärdsmodell, om stängsel fanns eller ej, om reflexer och varningsskyltar fanns, om åtgärden var anlagd över 

HHW** eller ej, om markeringsstenar fanns på åtgärden, åtgärdens skick (stängslets skick ej inkluderat), ny bedömning av behovet av fungerande åtgärd på 

platsen, samt om det var lugnt eller strömt vattenflöde vid utvärderingen eller om det fanns hinder som gjorde att utter inte kunde passera platsen genom 

bron. 

Ingår i 

utvärde-

ring 1 

eller 2* 

Region Bro-ID Lokal Väg Y-koord X-koord Byggd 

år 

Åtgärdstyp 

(modell i 

förekommande 

fall) 

Stängsel Reflexer, 

varnings-

skyltar 

Byggd 

över 

HHW** 

Markerings-

stenar finns 

på åtgärden 

Skick Behov av 

fungerande 

åtgärd 

Strömning 

eller hinder 

vid 

utvärderingen 

1 Öst T189 Bro över Essingån, nv 

Fellingsbro kyrka  

249 6591488 532153 2007 plåthylla (fylld) ja nej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Öst D17 Bro över Mörtsjöns 

utlopp, NO om Länna bruk 

55 6570068 610664 2008 platthylla nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 

1 Öst trumma Björndammen 55 6564270 604130 2009 platthylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst trumma Tuntorp, Nykvarn 52 6530979 585556 2007 strand ja nej ej OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1 Öst D26 Bro över Kolsnarens 

utlopp vid Morjanå, 

Gillbergatorp 

52 6544051 556757 2008 platthylla nej nej OK ja behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Öst D717 Bro över bäck vid Äs  214 6557895 563399 2008 trähylla (fylld) nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ofta strömt 

1 Öst D716 Bro över bäck vid Äs 56 6557881 563442 2008 trähylla (fylld) nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ofta strömt 

1 Öst D146 Bro över bäck vid Äs 56 6558154 563480 2008 platthylla nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 
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1 Öst T855 Bro över bäck i Vedevåg 249 6598565 516845 2009 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1 Öst T543 Bro över Järleån vid Åboda 833 6593376 508345 2008 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick aldrig lugnt 

1 Öst T218 Bro över Stenebäcken o ö 

Åby i Kumla 

529 6553284 505471 2008 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 

1 Öst T39 Bro över bäck vid 

Hässleberga i Kumla 

529 6549061 505397 2008 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 

1 Öst T88 Bro över Svartån vid 

Svartå herrgård  

204 6552582 474180 2007 plåthylla (fylld) nej nej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Öst T234 Bro över Svartån i Svartå 

(norra bron) 

205 6554292 472384 2008 betonghylla nej nej OK nej utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst T95 Bro över Ölens utlopp vid 

Ölsboda  

205 6560307 470386 2007 plåthylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Öst T230 Bro över Imälven vid 

Immetorp i Karlskoga  

18 6576102 476586 2010 strand nej nej ej OK ja ok skick alltid strömt 

1 Öst T542 Bro över Imälven vid 

Immetorp i Karlskoga  

719 6576098 476667 2010 strand nej nej ej OK ja ok skick alltid strömt 

1 Öst T457 Bro över Saxhytteån 

(södra bron) vid Saxhyttan 

63 6622600 470154 2007 plåthylla (fylld) ja nej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Öst T166 Bro över Norrmogens 

utlopp vid Hägernäs 

68 6623743 524713 2009 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 

1 Öst trumma Baggå 233 6639913 532526 2009 arkhylla nej nej ej OK ja ok skick ofta strömt 

1 Öst U18 Bro över Hedströmmen 

vid Kärrbo 

68 6638294 537174 2011 markeringssten nej nej OK ja utmärkt skick ibland lugnt 

1 Öst U406 Bro över Norbergsån i 

Norberg, norra bron 

68 6659347 550970 2007 plåthylla (fylld) nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 
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1 Öst trumma Bäck mellan Dammsjön 

och Bjurforsbäcken 

68 6665749 561175 2010 strand nej nej ej OK ja ok skick ofta strömt 

1 Öst U92 Bro över Sagån vid 

Västtärna  

70 6634154 595112 2006 naturstenshylla nej nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Öst C498 Bro över Örsundaån 1.5 

km S Flosta 

254 6633979 608027 2011 betonghylla nej nej ej OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1 Öst C649 Bro över bäck 0.5 km S 

Tierps k:a 

600 6686880 636210 2010 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1 Öst C304 Bro över Dannemoraån, 

Sundbroån, SV 

Dannemora station 

292 6676503 657451 2009 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst C654 Bro C654 över bäck sv 

Norrby 

290 6692981 671618 2009 torrtrumma (plåt) ja nej ej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst C653 Bro C653 över bäck 1.5 km 

s Forsmark 

290 6695088 672961 2009 torrtrumma (plåt) ja nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst C486 Bro över Bruksdammens 

utlopp (mellersta bron) vid 

Forsmark 

76 6696660 673875 2009 flytbrygga nej nej OK ja ok skick alltid hinder 

1 Öst C485 Bro över Bruksdammens 

utlopp (östra bron) vid 

Forsmark 

76 6696660 673963 2009 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst C484 Bro över Bruksdammens 

utlopp vid Johannisfors 

76 6694846 676835 2009 strand nej nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Öst C488 Bro över Olandsån vid 

Hökhuvuds k:a 

288 6679845 677609 2005 naturstenshylla nej nej OK nej behöver 

underhållas 

aldrig lugnt 

1 Öst C656 Bro C656 över utlopp i 

Olandsån i Gimo 

288 6675356 676972 2009 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta strömt 
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1 Öst C72 Bro över Varpsundet Ö 

Övergrans k:a 

263 6612921 641087 2010 betonghylla nej nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1, 2 Öst trumma Täppuddsdiket 292 6676500 658481 2008 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK ja behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1, 2 Öst trumma Karmdammendiket 292 6676573 659072 2008 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1, 2 Öst trumma Vattendrag mellan 

Harvikadammen och 

Karmdammen 

290 6675905 659445 2008 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1, 2 Öst trummor Kaggbol 290 6675050 658451 2008 torrtrumma 

(plast) 

nej ja OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1, 2 Öst trumma Kaggbol 290 6675066 658441 2008 betonghylla nej ja OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1, 2 Öst C73 Bro över Hjälstaviken O 

Ekolsund 

263 6615252 634869 2007 hylltrumma ja nej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

2 Öst U1007 Bro över bäck o 

Hällamotet i Västerå 

(vägbron) 

693 6608853 592653 2008 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK nej ok skick ofta strömt 

2 Öst trummor Norr om Gimo 288 6677027 676863 2007 torrtrumma 

(betong) 

ja nej ej OK nej ok skick ofta strömt 

2 Öst C743 Bro över Sävastabäcken n 

Fasma 

E4 6660969 645468 2006 platthylla ja nej ej OK nej utmärkt skick ofta lugnt 

2 Öst C734 Bro över 

Valhammarsbäcken vid 

rastplats Buddbo N. 

Kättsta 

E4 6651351 647697 2006 platthylla ja nej ej OK nej utmärkt skick ofta lugnt 

2 Öst U1002 Bro över bäck NO Råby 18 6606711 579881 2008 torrtrumma 

(betong) 

ja nej ej OK nej ok skick ofta lugnt 
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2 Öst C677 Bro över Storån S Husby-

Långhundra 

273 6626874 671434 2007 torrtrumma (plåt) ja nej ej OK nej ok skick ofta lugnt 

2 Öst C845 Bro över Tarvsån N Husby-

Långhundra 

273 6629022 670871 2005 torrtrumma 

(plast) 

ja nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

2 Öst C678 Bro över Tarvsån 0.6 km N 

Husby-Långhundra 

273 6628235 670982 2005 torrtrumma (plåt) ja nej OK nej ok skick ibland lugnt 

2 Öst trumma Kvarnmyra, Länna 282 6642306 667019 2007 torrtrumma (plåt) ja nej OK ja ok skick ofta lugnt 

2 Öst trummor Vattendrag mellan 

Slagsmyren och 

Herrgårdsdammen 

292 6675426 660927 2008 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK ja ok skick ibland lugnt 

2 Öst trumma Samnan E4 6643463 648417 2006 torrtrumma 

(betong) 

ja nej OK ja ok skick ofta lugnt 

2 Öst trummor Karmdammendiket och 

Täppuddsdiket 

730 6676869 659039 2008 enbart 

varningsskyltning, 

reflexer 

nej ja  - nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Öst E1284 Bro över bäck 0,9 km S 

Västra Eneby kyrka 

134 6429177 541964 2010 torrtrumma 

(plast) 

ja nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Sthlm B110 Bro över Bysjöns utlopp s 

Skebobruks hållplats 

76 6652301 701329 1996 strand nej nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Sthlm B87 Bro över Erkens utlopp vid 

Rönsbol 

283 6640920 705709 1996 strand nej nej ej OK ja ok skick ibland strömt 

1 Sthlm B217 Bro över Gillfjärdens 

utlopp Lundaån vid 

Hårdnackalund 

1146 6632799 711439 1996 strand nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Sthlm B79 Bro över Rösjöns utlopp 

no Frihamra 

982 6626128 696792 1996 strand nej nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Sthlm B104 Bro över Synningens 

utlopp vid Vallby 

77/280 6627909 689682 1996 strand nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta strömt 
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1 Sthlm B1588 Bro över Långsjöns utlopp 

vid Tomta 

280 6626630 689555 1996 trähylla (bar) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Sthlm 188-14-1 Asplundsbron GC-väg 6626635 689545 1996 strand nej nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Sthlm B2094 Bro över Lissmasjöns 

utlopp 2 km SV tpl Länna å 

väg 605 

605 6565013 677147 2009 trähylla (bar) nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Sthlm B266 Bro över Vedasjöns utlopp 

vid Vitså 

560 6554467 679767 2010 trähylla (fylld) nej nej OK ja behöver 

underhållas 

ibland strömt 

1 Sthlm B1039 Bro över Muskån (södra 

bron) vid Själv 

545 6545797 670364 2008 trähylla (bar) nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Sthlm B46 Bro över v Styrans utlopp 

vid Fullbro 

225 6548314 660999 2008 trähylla (bar) nej nej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Sthlm B281 Bro över Getarens utlopp 

nv Iselsta 

257 6558795 662284 2006 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Sthlm B1126 Bro över Skillebyån vid 

Ytter Eneby  

525 6548792 649668 2008 strand nej nej ej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Sthlm B25 Bro över Igelbäcken vid 

Överjärva i Solna 

4 6587368 670111 2010 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Sthlm B765 Bro över Bällstaån v 

Järfälla kyrka 

18 6589033 662284 2007 trähylla (fylld) nej nej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

2 Sthlm B15 Bro över Verkaån O Verka 859 6605304 663676 2008 trähylla (bar) ja nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

2 Sthlm B512 Bro över Aspen vid Näsby E4/E20 6569029 659718 2008 trähylla (bar) ja nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

2 Sthlm B977 Bro över Moraån vid Saltå E4 6552020 648724 2007 trähylla (bar) ja nej OK ja behöver 

underhållas 

ofta lugnt 
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2 Sthlm B2095 Bro över Storån 2 km OSO 

Husby Långhundra k:a 

273 6626759 671496 2007 torrtrumma 

(plast) 

ja nej ej OK nej ok skick ofta lugnt 

2 Sthlm B671 Bro över Verkaån no Verka  E4 6605662 663776 2009 torrtrumma 

(plast) 

ja nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

2 Sthlm trumma Ösmo 225 6541758 664475 2008 torrtrumma (plåt) ja nej OK ja ok skick alltid hinder 

2 Mitt trumma Sollerön 943 6751650 476873 2006 torrtrumma 

(plast) 

nej ja ej OK ja ok skick alltid hinder 

1 Mitt X206 Bro över Skogsjöån, 

Klubboån vid Fredriksfors 

84 6851427 585175 2006 strand nej nej ej OK ja utmärkt skick ofta strömt 

1 Mitt trumma Långedebäcken 84 6853007 577881 2006 markeringssten nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Mitt X296 Bro över den s.k. 

Snasbäcken vid Svedja 

84 6852194 542176 2006 plåthylla (fylld) nej nej ej OK nej utmärkt skick ibland lugnt 

1 Mitt Y79 Bro över Ångevattenån vid 

Ånge  

83 6932222 531651 2006 hylltrumma nej nej ej OK ja ok skick aldrig lugnt 

1 Mitt Y931 Bro över Täljeån vid Tälje 

(södra bron) 

E14 6936325 543870 2006 strand nej nej ej OK nej ok skick aldrig lugnt 

1 Mitt trumma Näset, Nordanede 591 6935472 572047 2008 torrtrumma 

(plast) 

nej nej ej OK nej utmärkt skick alltid hinder 

1 Mitt Y835 Bro över Nässlandsån vid 

Nässland i Härnösand  

E4 6953927 645731 2010 trähylla (bar) nej nej ej OK ja utmärkt skick alltid strömt 

1 Mitt Y150 Bro över sund mellan 

Edsviken o Bollstafjärden 

333 6989117 635728 2009 strand nej nej ej OK ja utmärkt skick ibland strömt 

1 Mitt Y39 Bro över Lövsjöns utlopp 

vid Gallsäter 

332 6981773 656755 2010 flytbrygga nej nej ej OK ja utmärkt skick ofta lugnt 

1 Mitt Y917 Bro över Inviksån o 

Sundbron  

E4 6991011 661604 2010 strand nej nej ej OK nej utmärkt skick aldrig lugnt 
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1 Mitt Y1015 Bro över s Anundsjöån 

(östra bron) vid Bredbyn  

348 7039764 655280 2006 trähylla (fylld) ja nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Mitt trumma Storborgarn, Örnsköldsvik 1041 7066574 661120 2004 torrtrumma 

(plast) 

nej nej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Mitt Y226 Bro över Hemlingsån s 

Hemling  

352 7062497 675378 2004 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick alltid strömt 

1 Mitt Y775 Bro över Holmsjöbäcken 2 

km s Lägsta  

1044 7079884 648707 2004 trähylla (fylld) nej nej OK nej behöver 

underhållas 

ofta strömt 

1 Nord AC227 Bro över Gide älv vid Kroks 

fäb 

92 7113210 651916 2009 trähylla (bar) ja nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Nord AC222 Bro över Baksjöbäcken vid 

Orgsjöns sydspets 

92 7121538 629785 2009 markeringssten ja nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC255 Bro över Älgsjöbäcken vid 

Alsingstorpet 

365 7123266 622381 2009 markeringssten ja nej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC220 Bro över Oxsjöbäcken sv 

Oxsjön 

92 7119811 619535 2009 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC1667 Bro över Granbergbäcken 

0,2 km no Granbergets stn 

45 7137612 581335 2010 trähylla (bar) ja nej ej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Nord AC156 Bro över den s.k. 

Björnbäcken 2.8 km no 

Volgsele stn 

45 7183021 582608 2010 torrtrumma (plåt) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Nord AC158 Bro över den s.k. 

Melskabäcken sv 

Fiandbergs stn 

45 7190140 591083 2010 markeringssten nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Nord AC1273 Bro över Vällingån vid 

Kronström i Skellefteå 

95 7221539 740452 2008 markeringssten ja nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 
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1 Nord AC1259 Bro över Klintforsån 2,3 

km so Svanström i 

Skellefteå 

95 7201182 762888 2008 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC1279 Bro över Ängesbäcken vid 

2,5 km nv Klintfors hpl i 

Skellefteå 

95 7195882 777505 2008 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Nord AC1533 Bro över Tåmeälven vid 

Tåme NO Byske 

E4 7222948 796739 2008 trähylla (fylld) nej nej OK ja behöver 

underhållas 

ofta strömt 

1 Nord AC1804 Bro över den s k 

Storbäcken vid Östbäck i 

Skellefteå 

E4 7211281 786923 2008 strand nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC780 Bro över 

Gummarksbäcken vid 

Gummarksnoret i 

Skellefteå 

807 7182827 778645 2008 markeringssten nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Nord AC395 Bro över den s.k. 

Lappbäcken 2 km no 

Lappvattnet 

364 7169471 780055 2008 trähylla (bar) nej nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC1574 Bro över 

Gammbodabäcken vid 

övre Bäck 

E4 7168894 800059 2008 markeringssten nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Nord AC130 Bro över Djupaån vid 

Daglösten 

E4 7168154 800229 2008 markeringssten nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Nord AC1323 Bro över Djupån 

Mångbyån (östra bron) vid 

Broänge 

E4 7155974 803344 2008 markeringssten ja nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Nord AC716 Bro över Kålabodaån och 

allmän väg vid Ånäset 

E4 7141621 792833 2009 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 
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1 Nord AC718 Bro över Storbäcken 

(Toskbäcken) v 

Pärsrödningen 

742 7142300 786598 2009 markeringssten nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Nord AC253 Bro över Rickleån vid 

Antfäboda 

651 7132901 781880 2009 trähylla (bar) nej nej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC1221 Bro över Rickleån vid 

Valbrännan 

E4 7124776 786410 2009 trähylla (bar) nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Nord AC1546 Bro över Storbäcken 1 km 

SV Rickleå 

E4 7123283 786150 2009 trähylla (bar) nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta strömt 

1 Nord AC1235 Bro över Dalkarlsån sv 

Dalkarlså 

E4 7113833 785091 2009 trähylla (bar) nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Nord AC1911 Bro över Täfteån V 

Täfteböle 

E4 7093750 767212 2007 strand nej nej ej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Nord AC1703 Bro över Sundbäcken vid 

Täftebölesjöns nordspets 

v Täfteböle 

E4 7093348 766581 2007 trähylla (bar) nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Nord AC384 Bro över Österån vid 

Åland i Umeå 

364 7120497 751276 2009 torrtrumma 

(plast) 

nej nej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Syd F609 Bro över Svartån SV Säby 

kyrka i Tranås 

32 6427356 495025 2012 trähylla (bar) nej nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Syd F1102 Bro över bäck i Hullaryd 986 6419749 483347 2003 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Syd trumma Siggarp 32 6416376 492944 2003 trähylla (bar) nej nej ej OK nej ok skick alltid strömt 

1 Syd F1092 Bro över Bordsjöbäcken 

0,2 km V Askeryds Kyrka 

1044 6406941 499397 2003 markeringssten nej nej ej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Syd F1232 Bro över Torsjöån vid 

Torsjö 

894 6387152 499684 2003 torrtrumma 

(betong) 

ja nej OK nej ok skick ibland lugnt 



59 
 

1 Syd F275 Bro över Solgenån vid 

Nömme 

890 6378511 494531 2008 torrtrumma 

(betong) 

ja nej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Syd trumma Norra Sonarp 860 6383521 487231 2007 trähylla (bar) nej nej ej OK nej behöver 

underhållas 

alltid strömt 

1 Syd F108 Bro över Emån vid 

Äpplaskog 

128 6379053 487961 2008 trähylla (bar) nej nej OK nej ok skick ofta strömt 

1 Syd F1028 Bro över Emån NO 

Bäckseda i Vetlanda 

31 6362949 505448 2001 strand nej nej OK nej utmärkt skick ofta strömt 

1 Syd F75 Bro över Emån vid 

Upplanda i Vetlanda 

125 6363451 507222 2007 torrtrumma 

(betong) 

ja nej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Syd G545 Bro över Lammens utlopp 

O Lammhult 

884 6336956 475497 2003 torrtrumma 

(betong) 

ja nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Syd G107 Bro över Bolmån vid 

Bolmaryd 

25 6291424 425179 2007 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK ja ok skick ibland lugnt 

1 Syd K627 Bro över Klockarebäcken 

SO Tränsum 

E22 6227240 496978 2010 trähylla (fylld) nej nej ej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Syd K508 Bro över Årydsån 0,3 km S 

Åryds kyrka 

633 6228866 500576 2010 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Syd K509 Bro över Årydsån 0,4 km 

SSO Åryds kyrka 

22 6228821 500717 2010 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 

1 Syd K12 Bro över Silletorpsån 1,2 

km N Bubbetorp 

28 6232287 538790 2008 trähylla (fylld) nej nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ofta lugnt 

1 Syd H164 Bro över Lyckebyån 

(Grämnemålabron) 1 km S 

Skäveryd 

28 6270349 536138 2009 markeringssten ja nej ej OK ja behöver 

underhållas 

ibland lugnt 

1 Syd H722 Bro över Lindåsabäcken 1 

km SV Madesjö kyrka i 

Nybro 

25 6288114 553074 2010 trähylla (fylld) nej nej OK nej ok skick ofta lugnt 
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1 Syd H732 Bro över bäck vid 

Askelunda 5 km N Alböke 

kyrka 

136 6317659 610308 2010 trähylla (bar) nej nej ej OK ja ok skick ofta lugnt 

1 Syd H48 Bro över Hallingebergån 

vid Hallingeberg 

842 6411080 574567 2009 torrtrumma 

(plast) 

ja nej OK nej ok skick ibland lugnt 

1 Syd F245 Bro över Brusaån vid 

Ingatorps station 

921 6388255 524954 2008 trähylla (bar) ja nej ej OK nej ok skick ibland lugnt 

*Utvärdering 1 = utvärderingen av åtgärder för passage under vägen, utvärdering 2 = utvärderingen av stängsel och reflexer. 

**HHW=högsta högvattennivå. 

  



Bilaga B 

 

Exempel på hur åtgärderna i studien såg ut, med kommentarer ang fördelar och nackdelar som syns i 

bild. 

 

Stränder 

 

 

AC1804: låga stränder av kross, kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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AC1804: här är stränderna översvämmade. Foto: E Isakson. 

 

 

AC1911: låga stränder av kross, kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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B110: strand uppstöttad av betongbalkar, kan översvämmas precis vid högsta högvatten. 

 

 

B217: stränder av grus och småsten, kan översvämmas precis vid högsta högvatten. 
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B1126: strand av kross, kan översvämmas vid högre flöden. 

 

 

C484: stränder uppstöttade av L-stöd i betong. Klarar högsta högvatten. Sand och grus som toppskikt med 

markeringsstenar. 
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Trumma Tuntorp: strand av betong med fastgjutna markeringsstenar. Kan översvämmas vid höga flöden. 

 

 

F1028: stränder av natursten. Kan översvämmas vid högre flöden. Foto: E Isakson. 
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T230: Strand av natursten. Kan översvämmas vid högsta högvatten. 

 

 

Trumma bäck mellan Dammsjön och Bjurforsbäcken: strand av natursten. Kan översvämmas vid högre flöden. 
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Y150: strand av kross. Kan översvämmas. Foto: E Isakson. 

 

 

Y917: strand av natursten, kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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Hyllor 

 

 

AC1221: bar trähylla utan markeringsstenar, kan översvämmas, ger vika av krossmassorna i brokonen och is. 

Foto: E Isakson. 

 

 

AC1546: bar trähylla i rörbro utan markeringsstenar. Kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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AC1667: Bar trähylla utan markeringsstenar. Kan översvämmas. Foto: E Isakson. 

 

 

B25: Fylld trähylla utan särskilda markeringsstenar, klarar högvatten. 
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B281: Fylld trähylla utan särskilda markeringsstenar, klarar högvatten. 

 

 

B1039: Bar trähylla utan markeringsstenar. Kan översvämmas vid högsta högvatten. 
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C304: betonghylla med mareringsstenar, byggd över högsta högvattennivå. 

 

   

C488: naturstenshylla utan särskilda markeringsstenar, byggd över högsta högvattennivå.  
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D17: platthyllor med markeringsstenar monterade över högsta högvattennivå. 

 

 

F609: bar trähylla utan markeringsstenar. Kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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K12: fylld trähylla med markeringsstenar, kan översvämmas, trasig. Foto: E Isakson. 

 

 

Trumma Baggå: arkhylla med markeringsstenar, kan översvämmas, anslutningar ner i vattnet. Arken är av plast 

med skrovlig yta liknande sandpapper. 
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Trumma Siggarp: bar trähylla utan markeringsstenar, kan översvämmas. Foto: E Isakson. 

 

 

X296: fylld plåthylla utan markeringsstenar, kan översvämmas. Foto: E Isakson. 
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Torrtrummor 

 

 

 

AC156. Plåttrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten, lagd väl långt åt sidan. Foto: E Isakson. 

 

 

AC384: plasttrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten, nära placerad. Foto: E Isakson. 
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B671: plasttrumma med markeringsstenar, klarar ej högvatten. 

 

 

C654: hammarborrad plåttrumma (förlängd med plasttrumma), med markeringsstenar, kan översvämmas, lagd 

väl långt åt sidan. 
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C654: utterspillning på markeringssten, här syns plåtröret samt vattengången vid högsta högvattenflöde. 

 

 

C678: hammarborrad plåttrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten. 
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F75: betongtrumma vid äldre stenbro, med markeringsstenar och översvämmas ej, lagd väl långt åt sidan, men 

kompletterad med stängsel. Foto: E Isakson. 

 

 

F275: betongtrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten, lagd väl långt åt sidan. Foto: E Isakson. 
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F1232: betongtrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten, lagd väl långt åt sidan (röd pil visar torrtrummans 

läge). Foto: E Isakson. 

 

 

G545: betongtrumma med markeringsstenar, översvämmas. Foto: E Isakson. 
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H48: plasttrumma, så nära plattrambron som det går, klarar högvatten, saknar markeringsstenar. Foto: E Isakson. 

 

 

U1007: plasttrumma utan markeringsstenar, klarar högvatten, nära placerad. 

Hylltrummor 
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C73: hylltrumma med sand på botten och markeringsstenar, aluminiumanslutningar, klarar högvatten. 

 

 

Y79: hylltrumma utan sand på botten, med markeringsstenar, översvämmas. Foto: E Isakson. 

Flytbryggor 
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C486: flytbrygga med anslutningar till land, klarar högvatten, men flyter ett par cm under vatten i en sektion, med 

markeringsstenar. 

 

 

Y39: flytbrygga utan anslutningar till land, med markeringsstenar, klarar ej högvatten pga att den fastnar på 

infästningarna. Foto: E Isakson. 

Markeringsstenar 



83 
 

 

 

 

AC158: markeringssten utanför bro, klarar ej högre flöden. Foto: E Isakson. 

 

 

AC255: markeringssten utanför bro, klarar högvatten. Foto: E Isakson. 
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AC1279: markeringssten utanför bro, klarar ej högre flöden. Foto: E Isakson. 

 

 

AC1323: markeringssten utanför bro, klarar ej högre flöden. Foto: E Isakson. 
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F1092: markeringssten utanför bro, klarar ej högre flöden. Foto: E Isakson. 

 

 

F1102: markeringssten utanför bro, klarar ej högre flöden. Foto: E Isakson. 
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U18: markeringssten under bro, klarar högvatten.  

 

 

 

  



87 
 

Stängsel 

 

 

AC222: stängsel vid markeringssten, med fångstarmar ut i terrängen för att styra utter, ej nedgrävt. Foto: E Isakson. 

 

 

AC222: här syns stängslets sträckning bort från vägen över vägdiken. Foto: E Isakson. 
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AC1273: stängsel vid markeringssten, parallellt med vägen placerat långt ner i diket och går upp över bron, tätt 

mot backen. Foto: E Isakson. 

 

 

AC1667: stängsel vid hylla, brister i nedgrävningen. Foto: E Isakson. 
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AC1667: här syns var djuren kan ta sig under stängslet, precis ovanför bron. Foto: E Isakson. 

 

 

B671: lågt stängsel vid torrtrumma, ej nedgrävt, hålrum i nederkant syns över bron. 
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B977: kycklingnät monterat på befintligt viltstängsel vid hylla, stora brister. Foto: E Isakson. 

 

 

C654: stängsel vid plåttrumma, väl nedgrävt. 



91 
 

 

C678: lågt stängsel vid plåttrumma, stora brister. 

 

 

C678: här syns skador från demolering av slåttermaskin. 
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C678: låga stängsel är svåra att upptäcka för förare av slåttermaskiner. 

 

 

F75: stängsel intill stenbro, ej tätt i nederkant. Foto: E Isakson. 
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F245: stängsel vid hylla, brister, bl a ej nedgrävt. Foto: E Isakson. 

 

 

F1232: stängsel vid betongtrumma, brister i nedgrävning. Foto: E Isakson. 
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G107: stängsel vid torrtrumma, delvis helt demolerat och låg t ex hindrande framför torrtrumman. Foto: E Isakson. 

 

 

H48: stängsel vid torrtrumma, monterat på fel sidan om stolparna och ej nedgrävt. Foto: E Isakson. 
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H48: här syns att stängslet har släppt från stolparna till följd av belastning troligen från snömassor, pga att nätet 

monterats på fel sida av stolparna. Foto: E Isakson. 

 

 

Trumma Harvikadammen-Karmdammen: stängsel vid torrtrumma, nedgrävt. 
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Trumma Samnan: stängsel vid torrtrumma, ej nedgrävt. 

 

 

Trumma Samnan: spår där räv krupit under stängslet. 
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U1007: stänsgel vid torrtrumma, nedgrävt. 

 

 

Y1015: stängsel vid hylla, enbart på den sida som åtgärden sitter på, nedgrävt. Foto: E Isakson. 
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Reflexer 

 

    

Bron Kaggbol: reflexer på kantstolpar vid hylla.        

 

 

Trumma Kaggbol: reflexer på kantstolpar vid torrtrumma. 
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Sollerön: reflexer på vägräcke vid torrtrumma. Foto: E Isakson. 
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