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Mål och syfte med undersökningstypen
Målet med undersökningen är att beskriva den geografiska utbredningen av utter och mink i
undersökningsområden samt att beskriva förändringar i dessa utbredningar.
Vinterinventeringarna gör det även möjligt att beskriva och med tiden följa antalet uttrar och
stammens föryngring. Undersökningstypen har tydlig koppling till miljömålen Giftfri miljö,
Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Uttern är
också upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv som skyddsvärd art (7).
Tillståndsbeskrivning
Målsättningen med en inventering är att beskriva tillståndet vid en specifik tidpunkt i ett
speciellt område. Vid undersökningar som antingen inte regelbundet upprepas eller som
återkommer endast med glesa intervall är huvudsyftet att beskriva utterns och minkens
utbredning vid en speciell tidpunkt. Hela det område man är intresserad av att beskriva skall
inventeras. Tillståndsbeskrivningar är viktiga för att beskriva utterns situation regionalt och
för att man skall kunna arbeta med direkta naturvårdsåtgärder som syftar till att skydda och
återskapa utterns naturliga miljöer.
Beståndsövervakning
Om målsättningen med övervakningen är att kunna följa och dokumentera
beståndsutvecklingen, samt att kunna fastställa om reproduktion av utter förekommer
regelbundet i specifika områden, måste inventeringar ske regelbundet. Beståndsövervakning
kan utföras lokalt, i hela regioner eller i större områden. Om målsättningen är att följa
beståndet i ett större område kan man välja fasta provytor, som i så fall bör vara väl spridda
och utgöra representativa avsnitt av området. Beståndsövervakning är viktigt för att kunna
följa långsiktiga förändringar, bedöma hotbilder och lämna underlag för och följa upp
beslutade åtgärder.
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Varför mink
Utter och mink är närbesläktade mårddjur som i och i närheten av sötvattens- och
kustområden mer eller mindre lever sida vid sida. Övervakning av mink utgör ett viktigt
komplement till utterspårning och fungerar som en kontroll på miljöförändringar i de områden
där utterpopulationer antingen är starkt utglesade eller varifrån uttrarna helt har försvunnit.
Vad som gör minken intressant är att studier av mink tyder på att både minkar och uttrar har
reagerat på en allmän miljögiftsbelastning. Tillväxten av minkpopulationen visade sig minska
eller hämmas när PCB-halterna i miljön ökade (29).

Samordning
Samordningsvinster med andra naturvårdsåtgärder kan göras då inventeringarna av utter och
mink genomförs. Inventerarna kan exempelvis också notera förekomsten av andra rödlistade
arter knutna till vattenmiljöer. Då syftet inte enbart är att övervaka utan även att bevara arten
(d.v.s. utter) kan man vid inventering även samla in information som kan vara till nytta vid
framtida bevarandeåtgärder. Vid inventeringar i t.ex. Uppland och Västernorrland har man
samlat in uppgifter om broar och vägövergångar (21, 11). När en väg passerar ett vatten kan
utter och andra arter som utnyttjar vattendragen som transportleder välja att passera över
vägen, vilket medför risk för att djuren blir överkörda (27). Det insamlade tilläggsmaterialet
kan senare användas för att bedöma var direkta naturvårdsåtgärder bör sättas in, t.ex. att i
samråd med vägförvaltare bygga säkrare utterpassager där behovet är som störst. Ytterligare
uppgifter kan vid behov samlas in och användas i ett framtida bevarandearbete eller för att
bidra till ökad kunskap om arten.

Strategi
Utter och mink kan inventeras utifrån två olika metoder. Om man använder sig av
spårteckenobservationer under barmarksförhållanden går det att fastställa frekvensen besökta
lokaler med utter- eller minkspårtecken och för båda arterna belägga skillnader över såväl tid
som mellan regioner och områden (Barmarksinventering). Barmarksmetodiken ger endast
upplysningar om djurens geografiska utbredning. För att få en bild av antalet djur och
reproduktionsstatus inom olika regioner används en metod med spårsnöinventering på
förvintern (Vinterinventering).
Barmarksinventering
Barmarksinventeringen visar på djurens utbredning och vid upprepade inventeringar på
förändringar i denna utbredning. Inventeringen ger förutom kunskap om utbredning av utter i
ett område också ett mått på antalet lokaler i området där det finns eller saknas utter. Även
frekvensen av utterspillning per lokal kan beräknas, vilket kan ge en indikation på hur uttern
utnyttjar olika områden (28, 38, 35), även om sådana resultat bör tolkas med försiktighet (16,
22). En av fördelarna med barmarksinventeringen är att man under en kort fältperiod hinner
inventera stora områden (t.ex. hela län eller större avrinningsområden).
Inventering på barmark skall ske under hösten, helst i augusti–september. Metoden innebär att
man undersöker förekomst av spillning men även andra spårtecken av utter och mink längs
stränder längs havskuster, sjöar och vattendrag. Uttern markerar sitt revir med spillning, ofta
på iögonfallande eller speciella terrängavsnitt.
Med hjälp av kartor väljer inventerarna ut lämpliga inventeringssträckor (stränder längs
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havskuster, sjöar och vattendrag), där man längs en 200-meterssträcka noggrant letar efter
spillning och andra spårtecken.
Vinterinventering
Målsättningen med spårning vintertid är att dokumentera förekomst av utter, djurens
reproduktion samt att göra en beståndsuppskattning. Vinterinventeringar ger även information
om viktiga vinterbiotoper för uttern, vilket visas av utterns rörelsemönster i terrängen.
Metoden är utmärkt, förutsatt att man kan räkna med stabila väderförhållanden med snötäcke
och goda spårningsförhållanden. I praktiken betyder detta att metoden fungerar bäst i norra
Sverige. Vinterinventeringar bör göras på förvintern, direkt efter isläggningen och den första
snön. Det finns tre skäl att välja just denna period: A) Under vintern sjunker vattennivån och
det bildas hålrum under isen där uttern kan uppehålla och röra sig, B) Chansen att honor med
ungar (s.k. familjegrupper) fortfarande håller ihop är större ju tidigare på säsongen
inventeringen sker, C) Vid större snödjup senare på vintern blir spårningsförhållandena
svårare (2, 3).
Med hjälp av vinterinventeringar kan man upptäcka förändringar i beståndsstorleken tidigare
än vid barmarksinventering. Med gynnsamma spårningsförhållanden och med återkommande
besök är det möjligt att ringa in aktivitetsområden (home range), uppskatta antalet djur inom
olika ålderskategorier och antal familjegrupper i området. Tidsserier kan ge en uppfattning
om ändringar i populationsstatus, åldersstruktur och förändringar i home range. Spårning ger
också viktig information om utterns matplatser, färdvägar m.m. vintertid. Sådana kunskaper
är av betydelse för regional förvaltning av de områden där det finns utter.
Vid vinterinventering söker man efter spårtecken inom ett stort antal inventeringslokaler längs
sjö- och vattendragsstränder. Samtliga utterspår skall noga följas upp och spår som indikerar
att det handlar om mer än en utter skall följas upp särskilt noga för att fastställa om det rör sig
om familjegrupper eller ej.

Statistiska aspekter
Först måste man välja ut området eller områdena som skall övervakas. Regionalt väljer man primärt
hela det geografiska område man är intresserad av. Om man av resursskäl tvingas prioritera får man
välja mellan att krympa området eller att öka tiden mellan de återkommande inventeringarna. Det
område som skall inventeras omfattar ofta vattensystem som är gränsöverskridande (d.v.s. delar av
vattensystem som sträcker sig utanför det tänkta inventeringsområdet [län, kommun, landskap]),
vilket bör beaktas när man gör avgränsningar. Detta problem kan undvikas genom samordning
mellan närliggande regioner. Vid en barmarkinventering skall tätheten av inventeringslokaler vara
30–35 per kartblad av "Gröna kartan" (skala 1:50 000), vilket motsvarar 5–6 lokaler per kvadratmil,
för att följa den internationellt standardiserade metoden för barmarksinventering (35, 4). I en plan
för övervakning av utterstammen i Finland med vinterspårning påpekas att områdena som skall
inventeras bör vara minst 2 500 km2 stora och att antalet inventeringslokaler skall vara fler än 25
per kartblad ("Gröna kartan", skala 1:50 000) för att minska risken för att resultaten påverkas av
slumpen (38). Andra anser att 5-10 lokaler per kvadratmil är rimligt vid vinterinventeringar (3).
Plats-/stationsval
Med hjälp av kartor väljer inventerarna ut lämpliga inventeringspunkter, såsom broar, sjöars
ut- och inlopp och sammanflöden mellan vattendrag samt uddar. Hur tillgänglig
inventeringspunkten är kommer alltid att vara styrande, eftersom det är tidsbesparande att
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inventera nära en bro eller väg. Ytterligare två fördelar att inventera vid broar är att man kan
nå och inventera båda sidor av större vattendraget, liksom att uttrar gärna väljer att placera
sina spillningar under tak.

Mätprogram
Variabler
Alla variabler som anges i tabellerna är obligatoriska för utter och mink, men
uppgifter om hur ofta man finner spillning per provsträcka och spillningens ålder är
frivilliga. Registrering av spårtecken och frekvensen av spårtecken per provsträcka
kan ge upplysningar om utter-/minkaktivitet i området och hur djuren utnyttjar olika
livsmiljöer (habitat). Detta kan vara relevant vid regionala studier och kan bli viktigt
i framtiden, när kunskapen om arterna har blivit bättre. Det är frivilligt att ange
förekomst (finns/finns ej) av spår efter arterna bäver och bisam. Övriga variabler som
behandlar lokalbeskrivning och kringinformation finns beskrivna i
metodmanualerna.
Variabler barmarksinventering
Tabell 1. Översiktstabell för variabler och tidsperioder, m.m. avseende barmarksinventering.
Företeelse

Determinand

Enhet /klassade värden

Utterspårtecken

Förekomst

Klassat

Utterspårtecken

Utterspillning

Minkspårtecken

Minkspårtecken

Minkspillning

Bäverspårtecken

Bisamspårtecken

Typ

Antal / lokal

Förekomst

Typ

Antal/lokal

Förekomst

Förekomst

Klassat:
Spillning/Spår/Gryt/
Sedd/Annat
Stycken

Klassat

Prioritet

Frekvens och tidpunkter

1

Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till var tionde år,
under perioden augustiseptember
Varje till vart tionde år,
under perioden augustiseptember

1

2

1

Klassat:
Som för utter

1

Stycken

2

Klassat

Klassat

2

2
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Variabler vinterinventering
Tabell 2. Översiktstabell för variabler och tidsperioder, m.m. avseende vinterinventering
Företeelse

Determinand

Enhet /klassade värden

Utterspårtecken

Förekomst

Klassat

Utterspårtecken

Utterspår

Mintspårtecken

Typ

Antal djur

Förekomst

Prioritet

1

Klassat:
Spår,kanor/Spillning/
Matrester

1

Stycken

1

Klassat

1

Frekvens och
tidpunkter

Varje till vart tionde
år, under perioden
november-januari

Referens till
provtagnings eller
observationsmetod
ik
(2, 3)

Varje till vart tionde
år, under perioden
november-januari

(2, 3)

Varje till vart tionde
år, under perioden
november-januari

(2, 3)

Varje till vart tionde
år, under perioden
november-januari

(2, 3)

Tabellerna är inte avstämda mot DMN, eller kontrollerade av ansvarig vid Naturvårdsverket och kan därför genomgå förändringar i ett senare skede.

Metoder
Som litteratur vid utterinventeringar rekommenderas (1, 5 och 6). Barmarksinventeringar
följer väl utarbetad metodik. Metoden som den använts i Sverige sedan 1980-talet finns
beskriven i ”Metodmanual för barmarksinventering av utter” (4). Vinterinventeringen finns
beskriven i (2, 3).
Frekvens och tidpunkter
Inventeringarna kan upprepas allt från årligen till vart tionde år eller mer, beroende vilket mål
man har med undersökningen. I ett övervakningsprogram som syftar till att skapa tidsserier
(beståndsövervakning) är det önskvärt att undersökningen utförs årligen, eftersom vi i dag har
dålig kunskap om mellanårsvariationer. För att upptäcka trender i beståndsutvecklingen
behövs inledningsvis en hög provtagningsfrekvens under en längre tidperiod. En glesare
provtagning kan få till följd att det tar längre tid att upptäcka en faktisk förändring.
Barmarksinventeringar bör göras på sensommaren eller hösten (augusti–oktober), eftersom
uttern ofta markerar sitt revir flitigt under denna period. Som nämnts bör vinterinventeringar
göras strax efter isläggningen och den första spårsnön och lokalerna skall då besökas
upprepade gånger.
Observations-/provtagningsmetodik
Inventeringsmetoderna skiljer sig åt beroende på om man skall göra en barmarksinventering
eller en vinterinventering. Vid barmarksinventeringar söker man främst efter spårtecken i
form av spillning och spårstämplar, medan man under vinterinventeringar främst söker efter
spårtecken i snön, oftast spårlöpor.
Djuren lägger ofta sin spillning på en upphöjd plats skyddad för väder och vind, ofta under en
bro, på roten under ett träd eller på en sten, tuva eller stock. Den upphöjda och ofta skyddade
placeringen av spillningen gör att doftämnena sprids bättre och finns kvar under en längre tid.
Minkens spillning liknar utterns och läggs i princip på samma platser. Den typiska
utterspillningen är större, bestående av grövre material, är lösare sammanfogad och har en
Handledning för miljöövervakning
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något bättre lukt än minkens. Minkens spillning innehåller svavelföreningar och luktar oftast
illa.
Tillvaratagande av prov, analysmetodik
Utterns spillning kan samlas in under inventeringar och analyseras på innehåll. Detta kan ge
värdefull information om utterns födoval i regionen och tidigare studier visar att födovalet
varierar påtagligt under året. Studier av spillning inom Råneälvens vattensystem visar att
karpfiskar, abborrfiskar och lake är utterns vanligaste föda under sommarhalvåret, medan
simpor och lake dominerar som mat under vintern (30). Denna typ av information kan vara
viktig dels då kopplingar mellan miljögifter och utter ska studeras, dels som underlag i
naturvårdsarbetet.
Om spillningsmaterial ska samlas in för DNA-analys måste provet behandlas på sådant sätt att
det inte finns någon risk för att det blir förorenat. Proverna skall märkas noggrant och tas om
hand på rätt sätt.
Fältprotokoll
Fältprotokoll för barmarksinventering, med instruktioner för hur protokollet skall fyllas i,
finns som bilaga i metodmanualen (4). Fältprotokoll för vinterinventeringen finns beskrivna i
rapporten ”Metodbeskrivning för inventering av utter (Lutra lutra) vintertid på snö
Erfarenheter från undersökningar i delar av Norrbottens län 1992-1994”,
Naturskyddsföreningen 1995, författare Åke Aronson. Se Naturvårdsverkets webb,
Handledning för miljöövervakning, Manualer för undersökningar, Landskap.
Bakgrundsinformation
För att kunna utvärdera en utterinventering behövs normalt ingen annan information än den
som samlats in genom barmarks- alternativt vinterinventering. Om man vill koppla förekomst
av utter till exempelvis vattenkvalitet eller förekomst av miljöstörande verksamhet, kan
undersökningen utökas med vattenkemisk provtagning (t.ex. mätningar av näringsstatus och
försurningsstatus) eller beskrivning av markanvändning (t.ex. om det förekommer miljöfarlig
verksamhet, vattenkraft, eller avfallsdeponier i området). Om uppdragsgivaren planerar att
arbeta aktivt med naturvårdsåtgärder inriktade på utter kan, som nämnts, bl.a. information om
farliga vägpassager samlas in (26, 27). Vid insamling av tilläggsinformation bör man
undersöka om det redan finns någon undersökningstyp för detta; annars bör man använda sig
av väl inarbetad metodik.
Databehandling
Rådata från inventeringar av utter och mink bearbetas inte före inmatningen hos datavärd. Se
stycket om Datalagring, datavärd.

Kvalitetssäkring
Eftersom utterinventeringarna till stor del bygger på studier i fält, måste
undersökningsrutinerna kvalitetssäkras genom att ny personal (utan tidigare
inventeringserfarenhet) får arbeta tillsammans med erfaren personal. Detta är oerhört viktigt
för att hålla en hög kvalitetsnivå vid fältbestämningar. Det finns ingen utbildning av
Handledning för miljöövervakning
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utterinventerare i Sverige, utan alla nu aktiva utterinventerade är upplärda av erfarna
utterinventerare.
Vid inventeringar skall åtminstone hälften av inventeringspersonalen ha stor
inventeringserfarenhet. Normalt arbetar inventerarna parvis i fält, både av säkerhetsskäl och
för att kunna säkra bedömningen av osäkra spårtecken. En oerfaren inventerare måste därför
alltid arbeta tillsammans med en erfaren inventerare (4).

Rapportering, presentation
Rapporter bör publiceras efter varje genomförd inventeringsomgång för att göra
informationen mer lättillgänglig för olika användare.
Med anledning av utterstammens kraftiga minskning i Sverige startades Projekt Utter 1975 av
Svenska Jägareförbundet, Naturhistoriska riksmuseet och Världsnaturfonden. Resultaten från
de barmarksinventeringar som gjorts har presenterats i ett flertal rapporter (se t.ex. 33 och 34).
Sedan slutet av 1980-talet har ytterligare barmarksinventeringar genomförts (se t.ex. 29, 32,
23, 21, 37, 9, 19, 12, 13, 25 och 14). Även en del vinterinventeringar har genomförts (se t.ex.
32, 10, 3 och 36).

Datalagring, datavärd
Uppdragsgivaren ansvarar för att data, inklusive insamlade metadata lagras långsiktigt och
med fördel till ArtDatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet). Kontakta Länsstyrelsen i
Jönköpings län som koordinerar det gemensamma delprogrammet för att få instruktioner om
rapportering av data till ArtDatabanken.

Utvärdering
Insamlade data bör utvärderas och presenteras direkt efter genomförd inventering.
Omfattningen av sådana utvärderingar kan variera beroende på syfte och kompetens hos den
inventeringsansvarige. Resultaten från barmarksinventeringar kan utvärderas vad gäller
förekomst av utter i områden, hur ofta utter förekommer (frekvens) och som frekvens av
antalet markeringar per lokal (35). Många av de inventeringar som gjorts i Sverige sedan
1980-talet kan användas som jämförelsematerial (se "Rapportering, presentation") och genom
att jämföra resultat från upprepade inventeringar i samma områden kan man se
populationsförändringar och variationer i utbredning. Bestånds- och
reproduktionsuppskattningen har stor betydelse för att visa på förändringar i tillstånd och för
vidareutveckling av modeller för att bedöma en minsta beståndsstorlek (24). Mer utförliga
utvärderingar bör göras regelbundet, lämpligen efter upprepade inventeringar.
För att välja lämplig statistisk bearbetning eller metoder rekommenderas handledningen på
webbplatsen www.miljostatistik.se.

Kostnadsuppskattning
Barmarksinventering
Handledning för miljöövervakning
Undersökningstyp

8

Utter och mink – beståndsövervakning
Godkänd version 2003-01-27(2017-12-13*)

Tidsåtgången för att barmarksinventera ett område som är 10x10 mil stort (16 topografiska
kartblad om 25x25 km) uppskattas vara 24 dagar för fyra personer. Detta bygger på ett
genomsnitt av 30 provpunkter per topografisk karta. Förutom lönekostnader, traktamente och
logi tillkommer kostnader för transporter, uppskattningsvis 20–25 mil/dag för två bilar. Det
går även åt tid till förberedelse, datastansning och utvärdering och för detta bör man räkna
med 2–3 månaders arbete. Till detta skall läggas materialkostnader (kartor m.m.) till en
uppskattad kostnad om cirka 15 000 kronor.
Vinterinventering
Tidsåtgången för att vinterinventera ett område som är 15–20 kvadratmil stort (10 lokaler per
kvadratmil) uppskattas vara två månader för två personer. I nordligaste Sverige tillkommer
skotertillägg på ca 40 000 kronor (bensin, hyra och försäkring). Förutom lönekostnader,
traktamente och logi tillkommer kostnader för transporter, uppskattningsvis 20-25 mil/dag
med bil, och dessutom skoter i norra Sverige där stora områden är väglösa vintertid. För
förberedelse, datainmatning och utvärdering bör man räkna med 2–3 månaders arbete. Till
detta skall läggas materialkostnader (kartor m.m.) till en uppskattad kostnad om cirka 10 000
kronor.

Övrigt
Det finns för- och nackdelar med både barmarksinventeringar och vinterinventeringar. Detta
bör övervägas när man väljer endera inventeringsmetodiken eller i bästa fall kan kombinera
dem.
Barmarksinventering
Vid barmarksinventering söker man främst efter spillningsmarkeringar som utter och mink
gjort i olika vattensystem.
Fördel
Metodiken är inte väderberoende i lika stor utsträckning som vinterspårning och är en
internationellt vedertagen och standardiserad metod för inventering av utter.
Barmarksinventeringen är inte lika resurskrävande som vinterinventeringen och således kan
man under en fältperiod inventera större områden.
Nackdel
Resultaten visar endast om det förekommer utter eller mink i området men säger ingenting om
antalet djur eller om det är någon föryngring av stammen.
Vinterinventering
Vid vinterinventering söker man efter spårlöpor av utter och mink i olika vattensystem och i
terrängen.
Fördel
Genom att registrera spårstämplar kan man uppskatta antalet individer, eventuellt
reproduktion och hemområden för djuren.

Handledning för miljöövervakning
Undersökningstyp

Utter och mink – beståndsövervakning

9

Godkänd version 2003-01-27(2017-12-13*)
Nackdel
Vinterspårning är väderberoende – utan snö blir det inga spår – och kvaliteten på
inventeringen är beroende av hur mycket snö det ligger på marken och vilka egenskaper snön
har. Dessutom kan uttrar på vintrarna röra sig långa sträckor under isen vilket försvårar
spårningen.

Kontaktpersoner
Programområdesansvarig: Ola Inghe
Naturanalysenheten, Miljöanalysavdelningen
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
E-post: Ola.Inghe@naturvardsverket.se
Tel:010-698 15 71
Projektledare för länens gemensamma delprogram för utter:
Linda Griffiths
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Tel: 010-223 63 71
E-post: linda.griffiths@lansstyrelsen.se
Experter, länsstyrelsen i Västernorrland:
Oskar Norrgrann
Tel: 0611– 34 92 38. E-post:
Pelle Molin
Tel: 0611– 34 92 37. E-post:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Länsstyrelsen i Västernorrland
871 86 Härnösand
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