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Sammanfattning 
 
Vägar byggs för att vi människor ska kunna ta oss fram lättare, få effektivare transporter och 
mer utbredd infrastruktur, men de har en motsatt effekt på många andra arter t. ex. genom 
habitatförstöring och risken att drabbas av en trafikolycka. För hotade arter och små 
populationer kan trafikolyckorna utgöra en stor del av hotet mot artens eller populationens 
överlevnad. Ett exempel på en sådan hotad art är uttern. 
 
För att minska risken att uttrar förolyckas i trafiken har Vägverket satt in åtgärder t. ex. i form 
av anläggandet av utteranpassade viltpassager. Denna studie syftar till att utvärdera 
effektiviteten av två nya typer av viltpassager för utter (stålhylla och naturstenshylla) samt två 
befintliga typer (torrtrumma och trähylla), med hjälp av inventeringar som genomförts vintern 
2005-2006 på utteranpassade viltpassager anlagda hösten 2005. I studien identifieras även 
förhållanden som påverkar utterns vägval vid broar genom en analys av spårobservationer av 
utter vid broar i Uppland insamlade vintertid under perioden 1997-2006. Slutligen ges 
skötselförslag för några olika typer av faunapassager utifrån tidigare observationer och i 
samarbete med driftansvarige på Vägverket Region Mälardalen.  
 
Inventeringen för utvärdering av viltpassagernas effektivitet gjordes i snö och spårsand (1/3 
kalk och 2/3 fin sand) och visade utterförekomst vid fyra av de sex inventerade lokalerna 
Tillsammans hade lokalerna en utterbesökfrekvens på 18 %, men endast vid 4 % av tillfällena 
användes någon av passagerna. Utterspår noterades enbart på två av passagerna, de äldre 
trähyllorna. Alla de nya passagerna saknade utterbesök, däremot användes passagerna av 
andra arter, t ex katt och räv. Vid de båda lokalerna med den nya typen av hylla var vattnet 
antingen isbelagt eller vattenflödet relativt lugnt och simbart för utter under den period 
inventeringarna genomfördes, vilket gjorde att det kanske inte fanns något behov av att nyttja 
hyllorna. Studien visar att hyllorna inte ansågs som lockande ur markeringssynpunkt, men 
kanske är det bara en tidsfråga tills även uttrarna hittar vägen upp på hyllorna. 
 
Studien över förhållanden som påverkar utterns vägval inkluderade 127 spårobservationer av 
utter gjorda under perioden 1997-2006; 19 spårlöpor över vägen/bron och 108 under.  
Resultaten visar entydigt att om uttern kan passera under vägen (fysiskt hinder saknas) så gör 
den oftast det. Finns det hinder i form av dammluckor, igenfallna vägtrummor eller starkt 
strömmande vatten går uttern över vägen för att komma dit den vill.  
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Summary 
 
Roads are making life more effective and comfortable for humans, but often do the opposite 
for the wildlife causing fragmentation of habitat and risk of car accidents. This might be a 
serious problem for already threatened species like the Euopean otter.  
 
To help the otter from being killed by cars the Swedish National Road Administration are 
establishing fauna passages especially designed for otters making it easier for the otters to 
continue follow the water’s edge instead of crossing the dangerous roads. The aims of this 
study are to evaluate two new kinds of faunapassages (shelf made of steel with stonebricks or 
stone boulders on top) and two type of passages that have been used before (shelf made of 
wood and conduit). Track survey was used to evaluate the effectiveness of the fauna passages 
and the study was performed during winter 2005-2006. The aim was also to identify 
circumstances affecting the behaviour of otters around roads, bridges and conduits. This is 
based on inventories taking place through the years 1997-2006. Finally there are some 
proposals of the management of the established faunapassages compiled together with liable 
on Swedish National Road Administration (local region Mälardalen).  
 
The result of the evaluation showed occurrence of otter in four of the six surveyed areas. The 
frequency of appearance of otter were 18 % of the occasions, but the passages where used 
only at 4 % of the occasions. Tracks from otters were only observed at two of the passages, 
the two old wooden shelves. All the new passages lacked visits from otters, but they were 
used by other species. At 50 % of the occasions of inventory the waterflow where calm or 
frozen making the shelves not necessary for the water animals to use to get to the other side of 
the road. The otters did not use the passages for territory marking either, but maybe that is just 
a matter of time until they do.  
 
The study of identify circumstances affecting the behaviour of otters around roads, bridges 
and conduits included 127 observations of otters through the period 1997-2006;  at 19 
occasion the otter chosed to cross the road and at 108 occasions the otter went under the road 
through a conduit or under a bridge. Results from looking at each occasion showes that if the 
otter can continue follow the water’s edge without crossing the road, they do. However, if 
they cannot, due to too strong waterflow or physical obstacles, they will cross the road to get 
to the other side.  
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Inledning 
 
Vägar byggs för att vi människor ska kunna ta oss fram lättare, få effektivare transporter och 
mer utbredd infrastruktur, men har en motsatt effekt på många andra arter. Vägar och dess 
trafik stör omgivningen på flera olika sätt, exempelvis med ljud och föroreningar. Vidare är 
trafikolyckor en fara för alla djurs liv och hälsa. Antalet viltolyckor var år 2005 uppe i över 
33 000 st (www, sesgruppen, 2006). För hotade arter och små populationer kan 
trafikolyckorna utgöra en stor del av hotet mot artens eller populationens överlevnad. Vägar 
bidrar till habitat- och biotopförlust samt kan ge en barriäreffekt som hindrar djurens 
förflyttning vilket fragmenterar viltpopulationerna (European Commission Directorate- 
General for Research 2003). Särskilt känsliga för barriärer och fragmentering är arter som har 
stora hemområden, låg populationstäthet och låg reproduktionshastighet (Ricklefs 2001) till 
exempel uttern.  
 
I början av 1900-talet var uttern ett vanligt inslag i den svenska faunan, men under 1950-talet 
började populationen minska (Olsson & Sandegren 1991, 1993, Hammar 1996). Uttern 
minskade i antal i hela Europa och den huvudsakliga orsaken ansågs vara framförallt 
miljögifter (t ex PCB), men även habitatförstörelse och trafikolyckor (Olsson & Sandegren 
1991, Hammar 1996, Philcox et al. 1999, LaFontaine 2002). Trenden verkar dock ha vänt och 
inventeringar visar att utterpopulationerna i Sverige ökar (Olsson & Sandegren 1991, 
Hammar 1996). Idag är den svenska utterstammen störst i norra delen av landen men arten 
finns representerad i stort sett i alla län i Sverige (Olsson & Sandegren 1991). Tätheterna ökar 
sakta men säkert men spridningen går långsamt (Hammar 1996). Uttern har en låg 
reproduktionsförmåga eftersom de blir könsmogna relativt sent och får få och små kullar 
(Olsson & Sandegren 1993). På grund av den låga reproduktionshastigheten är varje utter 
värdefull för artens framtid. Därför kan trafikdöd anses vara ett betydande hot mot uttern. 
 
I Sverige tillhör uttrar statens vilt vilket innebär att om en död utter hittas ska den lämnas till 
polisen eller skickas till Naturhistoriska riksmuseet. På museet vägs och mäts uttern, en 
obduktion görs för att fastställa dödsorsaken samt vävnadsprov tas bland annat för 
miljögiftsanalys. Om uppgifter om fyndplatsen finns dokumenteras även detta och eventuella 
kända omständigheter (Malmqvist 2000). En sammanställning över uttrar som sänts in till 
Naturhistoriska riksmuseets under perioden 1975-2005 visar att av totalt 365 uttrar var 74 % 
trafikdödade (A. Roos, muntligen). Studier från andra länder visar att av insamlade avlidna 
uttrar har mellan 40-70 % förolyckats i trafiken (Kruuk & Conroy 1991, Madsen 1996, Hauer 
et al. 2002). Det är viktigt att komma ihåg är att statistiken inte är oberoende: djur dödade i 
trafiken är lättare att återfinna än de som blir dödade av andra djur eller som självdött, 
eftersom de sistnämnda oftast går undan för att dö i fred. Därför blir trafikdödat vilt troligtvis 
överrepresenterade i statistiken (Kruuk & Conroy 1991, Madsen 1996, Malmqvist 2000). Det 
exakta antalet uttrar förolyckade i trafiken verkar dessutom svårt att få veta då uttrar kan 
färdas relativt långa sträckor trots att de är illa skadade för att sedan avlida långt ifrån vägen 
där de aldrig återfinns (Madsen 1996), samt att upphittade uttrar inte alltid skickas in. 
 
De viktigaste faktorerna som antalet viltolyckor beror av är vilttätheten, trafikmängd och 
fordonens hastighet (Almkvist et al. 1980, European Commission Directorate- General for 
Research 2003). Faktorer som kan minska olycksrisken är bland annat fordonsförarnas 
försiktighet och uppmärksamhet (European Commission Directorate- General for Research 
2003). Att antalet trafikolyckor med uttrar har ökat kan med andra ord bero på att bilarna eller 
uttrarna blir fler, hastigheterna högre, försiktigheten mindre, eller en kombination av 
faktorerna.  
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Många spekulationer har framförts om orsaken till att uttrar förolyckas i trafiken, men man 
vet inte säkert vad som gör att uttrar ibland väljer att korsa den riskfyllda vägen istället för att 
gå under vägen. Uttrar rör sig till största delen utefter vattendrag och en anledning till att de 
korsar vägen kan vara att uttern är fysiskt hindrad att komma under vägen, t ex för att vattnet 
antingen rinner igenom en för liten öppning (t ex dammlucka eller nät som används för att 
hindra fiskvandring) eller att vattnet strömmar för kraftigt och hindrar uttern att röra sig 
framförallt uppströms. Men även vid passager där uttern utan större problem kan t ex följa ett 
vattendrag under vägen händer det att de väljer att korsa vägbanan. Anledningen kan vara ren 
nyfikenhet av uttern eller att vägen är en lockande markeringsplats (Hammar 1999). Eftersom 
uttrar använder spillning som placeras högt och synligt för att revirmarkera kan en väg som 
ligger ovanför ett vattendrag ur detta hänseende vara en utmärkt markeringsplats (Hammar 
1999). Att uttrar inte gärna simmar under broar (vill passera ”torrskodda”) är en anledning 
som har getts av bland annat Olsson & Sandegren (1993). Detta har dock motbevisats i bland 
annat en studie av Norrtälje Naturvårdsfond (Hammar 1999). Orsakerna till uttrarnas vägval 
har ej helt kunnat fastställas, men spekulationerna har lett till att åtgärder har vidtagits.  
 
Åtgärderna har koncentrerats till s.k. konfliktpunkter. En konfliktpunkt är definitionen på en 
punkt i landskapet där vägnätet korsar den ekologiska infrastrukturen, det vill säga naturliga 
vägar för viltet att röra sig längs, t ex vattendrag, dalgångar, småbiotoper och kantzoner 
(Seiler & Rudin 1999). En för uttern uppenbar konfliktpunkt där olyckor kan ske är där 
vattendrag, sjöar och våtmarker korsas av en väg. I den svenska statistiken över kända 
olycksplatser har 73,7 % av uttrarna förolyckats vid ett vattendrag (Malmqvist 2000). I 
Danmark (Madsen 1996) har 72 % av trafikdödade uttrar hittats inom 100 m från ett 
vattendrag eller våtmark. En metod som har provats för att minska antalet trafikdödade uttrar 
vid sådana här konfliktpunkter är anläggandet av utteranpassade viltpassager vid broar, t ex 
hyllor eller konstgjorda stränder som gör att vilt kan passera säkert under bron. Det finns 
många förslag på hur man, för att undvika trafikolyckorna, ska göra för att locka uttrar att 
passera under bron i stället för över vägbanan. För det första ska man se till att det fysiskt går 
att ta sig under vägen, därefter ska man försöka locka uttrarna att välja det säkra före det 
osäkra, t ex med en god markeringsplats och om nödvändigt bör man hindra viltet från att ta 
sig upp på vägbanan t ex med viltstängsel. Det sistnämnda bör så långt som möjligt undvikas 
på grund av barriäreffekten. 
 
Enligt Vägverkets (VV) nationella miljöprogram för 2002-2005 ska VV vidta åtgärder för att 
minska vägarnas barriäreffekter på viltet i Sverige. År 2002 genomfördes en inventering av 
konfliktpunkter mellan uttrar och vägar i Mälardalen  (Lindström & Martinsson 2002). 
Vägverket Region Mälardalens miljöprogram 2003-2007 anger att alla vägtrummor och en 
del broar är att betrakta som vandringshinder för uttrar. Konfliktpunkter längs hårt trafikerade 
vägar där det är känt att det finns utter prioriteras vid åtgärdsplanering. Åtgärder som vidtagits 
är bland annat att bygga utteranpassade viltpassager vid kända konfliktpunkter, i form av t ex 
konstgjorda stränder och hyllor, för att underlätta en riskfri färd utmed vattendraget 
(Lindström & Martinsson 2002). 
 
Många olika modeller av faunapassager för utter har konstruerats de senaste åren. En del 
modeller har utvärderats (Madsen 1996, Hammar 1999), men resultatet är i vissa fall inte 
entydigt. Exempelvis har utterns nyttjandegrad av hyllor varierat mellan studier. Samtidigt är 
det av största vikt att verkligen ta reda på om det är vid några särskilda förhållanden som 
uttern väljer att passera över vägar. Detta skulle förenkla prioriteringen av konfliktpunkter 
som bör åtgärdas, samt ge klara rekommendationer till framtida byggnationer av vägar, broar 
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och faunapassager vid sjöar, vattendrag och våtmarker. Strävandet är stort att hitta nya 
modeller av faunapassager som är billiga och enkla att konstruera, lätta för vägentrepenörer 
att anlägga och sköta, samt som inte påverkar vattendomar, men samtidigt har bibehållen 
attraktionsförmåga för uttern. Den här studien syftar till att utvärdera effektiviteten av två nya 
typer av faunapassager för utter (stålhylla med stenplattor och naturstenshylla), samt två 
befintliga typer (torrtrumma och trähylla), med hjälp av inventeringar som genomförts vintern 
2005-2006 på utteranpassade viltpassager anlagda hösten 2005. I studien identifieras även 
förhållanden som påverkar utterns vägval vid broar genom en analys av spårobservationer 
från utter vid broar i Uppland insamlade vintertid under perioden 1997-2006. Slutligen ges 
skötselförslag för några olika typer av faunapassager utifrån tidigare observationer och i 
samarbete med driftansvarige på Vägverket Region Mälardalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                     



 7 

Material och metoder 
 
Den studerade arten 
 
Uttern är ett land- och vattenlevande däggdjur tillhörande mårdfamiljen (Mustelidae).  De 
svenska uttrarna tillhör den euroasiatiska arten (Lutra lutra) (Olsson & Sandegren 1993). 
Arten påträffas i hela Europa med Island undantaget, samt i de nordligaste delarna av Afrika 
och större delen av Asien med undantaget de nordligaste delarna av Sibirien (Olsson  & 
Sandegren 1993). Utterns kroppsstorlek varierar med ålder och kön men ligger som fullvuxen 
mellan 90-120 cm mellan nos och svansspets, med unga honorna i den nedre och äldre hanar i 
den övre delen av längdskalan (Olsson & Sandegren 1993). Vikten varierar men ligger i regel 
ej över 10 kg för hanar eller 8 kg för honorna (Olsson & Sandegren 1993). 
 
Beteendestudier av uttrars vägval vid broar 
 
Uttrars rörelsebeteenden kring konfliktpunkter där vattendrag korsas av en vägbro har i den 
här studien kartlagts genom snöspårning. Data samlades in under perioden 1997-2006 och 
olika parametrar vid lokalerna mättes; vattendragets bredd under bron (d.v.s. brons längd) och 
vattnets längd under bron (d.v.s. vägbanans bredd) stegades upp på bron, vattnets djup och 
strömningshastighet under bron uppskattades inom intervall (långsamt, medel (upp till 1 m/s), 
fors (över 1 m/s). Graden av strand under bron angavs i fyra olika kategorier; ingen strand, 
strand på ena sidan, strand på båda sidor, samt delvis om det fanns stenar eller bitvis strand 
som en utter kunde gå upp på, men ingen hel strand. Angående själva bron angavs brotyp (bro 
eller trumma) och vägbanans höjd över vattenytan uppskattades. Vid trumma mättes även 
avståndet mellan vattenytan och trummans innertak. Ett index som innefattar brons höjd, 
längd och bredd (Madsen 1996) kalkylerades. Notering gjordes om uttern hade passerat över 
eller under vägbanan och om den färdades med- eller motströms, samt isförhållande (öppet 
vatten, delvis fruset, helt fruset) och eventuella hinder (t ex bråte eller dammluckor).  
 
De olika parametrarna testades med χ2-test för att se om de påverkade utterns val av väg (över 
eller under vägen) och om resultatet skiljde sig från slumpen. Förväntad frekvens beräknas 
som hälften av totala antalet observationer, dvs lika många som gått över eller under vägen. 
När man tittat på endast de observationer där uttern gått över vägen beräknades förväntad 
frekvent utifrån antalet övergångar fördelat på andelen observationer som valt t ex bro 
framför trumma. 
 
Utvärdering av nyttjandegraden av olika typer av faunapassager för utter 
 
Under hösten 2005 anlades fyra nya utteranpassade viltpassager i Uppland av Vägverket 
Region Mälardalen (fig 1). Dessa har utvärderats i den här studien och nyttjandegraden av 
utter och andra förekommande arter har mätts genom spår- och spillningsinventering under 
drygt två månader med start november 2005 och slut en bit in i februari 2006. Då 
nyttjandegraden av trähyllor visat sig vara låg i tidigare studier (Hammar 1999) inventerades 
även två äldre trähyllor i denna studie (fig 1) och följdes på så vis upp för att se om 
nyttjandegraden förändrades med tiden. På alla viltpassager lades en 1-1,5 m lång spårfälla 
bestående av ca 1/3 finkornigt kalk och 2/3 finkornig sand/mo i varje ände av hyllan 
respektive torrtrumman. Inventering av dessa gjordes med 2-3 dagars mellanrum. Vid snö 
inventerades även ett område runt bron med en radie på ca 25 m, samt en bit utefter 
vattendragen. 
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Figur 1. Karta över utteranpassade viltpassager i Uppland som ingår i studien.  
              Illustration Kajsa Lindström, Vägverket Region Mälardalen. 
 
 
De fyra nyanlagda utteranpassade viltpassagerna var: 
 
Lilltuna, norra – torrtrumma 
Under länsväg 273 strax norr om Åby-rondellen rinner Tarvsån genom trumma C679. 
Trumman är av plåt, ca 11 m lång med en öppning på ca 2 m. 
 
I mitten av oktober 2005 (vecka 42) färdigställdes på platsen en utteranpassad viltpassage i 
form av en torrtrumma. Viltpassagen består av en 20 m lång torrtrumma i plast med en 
ytterdiametern på ca 50 cm (fig 2).  
 
Lilltuna, södra – torrtrumma 
Under länsväg 273 strax norr om Åby-rondellen rinner Tarvsån genom trumma C678. 
Trumman är av plåt som senare blästrats, ca 14 m lång med en öppning på ca 2 m (fig 3).                          
 
Även där färdigställdes i mitten av oktober 2005 (vecka 42) en utteranpassad viltpassage i 
form av en torrtrumma (fig 4), men även viltstängsel med uttersäkra maskor. Viltpassagen 
består av en 20 m lång torrtrumma i metall med en ytterdiameter på ca 50 cm. Trumman har 
kompletterats med ett 0,8 m högt viltstängsel (Gunnebo) med en längd av totalt 120 m på 
vardera sida av vägen.  
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Figur 2. Lilltuna  norra.                            Figur 3. Lilltuna södra.                           Figur 4.Lilltuna      
Torrtrumma.                                              Vattentrumma.                                         Trummor.             

 
Hökhuvud – en stålhylla och en naturstenshylla 
Vid Hökhuvud kyrka passerar länsväg 288 över Olandsån. Vattendraget har en bredd på ca 20 
m. Bron, C488, är en betongbro med två valv där varje är drygt 5 m brett och takhöjden över 
vattenytan ca 4 m. Vattendragets längd under bron är ca 12 m. 
 
Under sista veckan i september 2005 (vecka 39) anlades här två utterpassager i form av 
hyllor, en utmed varje strand. På östra sidan av vattendraget har en 22 m lång stålhylla (bredd 
40 cm) med stenplattor ovanpå byggts (fig 5). På den västra sidan är passagen en hylla med 
natursten som sitter en bit upp på väggen, som en kombination av hylla och stenstrand (fig 6). 
Passagen är 22 m lång och 40 cm bred.   

                 
Funbo – Två stålhyllor 
Vid Funbo kyrka passerar länsväg 282 Funboån över betongbron C50. Vattendraget har vid 
bron en bredd på ca 12 m, höjden från vattenytan till brotaket är 3-4 m och brons bredd är ca 
8 m.  
 
Här färdigställdes i början av oktober 2005 (vecka 41) två utteranpassade viltpassager. På var 
sida om Funboån har en 25 m lång och 40 cm bred stålhylla med stenplattor ovanpå anlagts 
(fig 7). Passagen har kompletterats med ett 0,8 m högt viltstängsel som mäter totalt 100 m på 
var sida av vägen. 
 
 

Figur 5. Hökhuvud.                                Figur 6. Hökhuvud.                                    Figur 7. Funbo.  
              Stålhylla.                                                  Naturstenshylla.                                           Stålhyllor. 
 
De två äldre utteranpassade viltpassagerna som inventerades var: 
 
Sonö – trähylla 
I Sonö korsar riksväg 76 sjön Närdingen med en betongbro som i mitten av 1990-talet 
kompletterades med en trähylla och finmaskigt viltstängsel för att underlätta utterpassager (fig 
8 och 9). Då Närdingen är reglerad med vattenståndsvariationer på upp till 1 m, var detta den 
lösning man fann bäst (Hammar 1999).  
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Bergby – trähylla 
Strax söder om samhället Rimbo passerar länsväg 280 över ån som förbinder Långsjön med 
Kundbysjön. Här underlättas utterpassage under vägen med en trähylla i den befintliga 
plåttrumman (Hammar 1999). Hyllan är fäst i taket och längs södra kanten på trumman (fig 
10). 

Figur 8. Sonö.                                      Figur 9. Sonö.                                        Figur 10. Bergby.  
              Trähylla.                                               Vy över sjön Närdingen.                           Trähylla. 
 
 
 
Platsbesök vid tidigare anlagda passager för fastställande av skötselförslag 
 
Som ett steg i arbetet att minska antalet trafikdödade uttrar i Uppland anlade Vägverket i 
mitten av 1990-talet nio  faunapassager i Norrtälje kommun. Åtta av dessa har sedan följts 
upp av Norrtälje Naturvårdsfond (Hammar 1999). I den här studien har dessa åtta viltpassager 
besökts ännu en gång för att se hur de såg ut ca tio år efter anläggandet i syfte att ge 
skötselförslag. De uppföljande besöken gjorde den 12 september 2005. Faunapassagerna 
jämfördes då dels med deras utseende vid tidpunkten för Hammars (1999) utvärdering av 
deras funktion, samt med nyanlagda passager av liknande modell. Här följer en kort 
sammanfattning av faunapassagernas konstruktion. 
 
Ledinge – torrtrumma 
Passagen i Ledinge är en trumma av betong som går under en tvåfilig motorväg (E18) och 
anlades i samband med vägbygget i mitten av 1990-talet (Hammar 1999). Trumman ligger i 
ett vattendrag som utgör utflödet från sjön Huvan som ligger drygt 500 m väster om vägen 
och trumman. Torrtrumman har en längd av 50 m, en innerdiameter på ca 40 cm och det 
finmaskiga utteranpassade stängslet som kompletterar viltstängslet mäter ca 500 m (Hammar 
1999).  
 
Asplund – konstgjord strand 
Parallellt med länsväg 280 finns i Bergby/Asplund den äldre landsvägen vilken numera 
används som cykel- och gångväg. Här passerar den förbindande ån mellan sjöarna Långsjön 
och Kundbysjön under en gammal stenbro. Bron har en viltpassage i form av en konstgjord 
strand vilken anlagts som en direkt förlängning av trähyllan i plåttrumman under länsväg 280 
(Bergby, se ovan, Hammar 1999).  
 
Skebo – konstgjord strand 
Viltpassagen i Skebo är anlagd vid en betongbro där riksväg 76 passerar Habroholmsån, 
vilken mynnar i sjön Närdingen. Vattennivån ändras måttligt men vattnet försvinner aldrig 
helt ifrån fåran, däremot bildas naturliga stränder vid lågvatten (Hammar 1999). Passagen 
består av en förhöjning av den naturliga stranden med hjälp av singel och betongblock.  
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Enligt Hammar (1999) ligger inte bron så att det naturligt bildas en vandringsled för viltet, 
eftersom ån gör en krök vid bron. Det fanns anledning att tro att utter behövde lockas till 
bron, t ex för att markera.  
 
Rönnsbol – konstgjord strand 
Passagen vid Rönnsbol ligger även den under riksväg 76, vid Järsöströmmen några kilometer 
från sjön Erken. Under bron finns en naturlig strand vid lågt vattenstånd, men med den 
anlagda konstgjorda stranden (betongblock och singel) är det endast under kortare perioder 
stränderna är helt översvämmade (Hammar 1999).  
 
Frihamra – konstgjord strand 
Viltpassagen vid Frihamra består av en konstgjord betong-/singelstrand utmed en av 
Husbyåns tillflöden under en större väg (före detta E3). Här fluktuerar vattenflödet med upp 
till en meter så singel/betongstranden är ganska hög, 1,35 m över åbottnen (Hammar 1999). 
Trots detta händer det att stranden översvämmas periodvis.  
 
Rimbo – konstgjord strand 
Viltpassagen i Rimbo är en konstgjord grus-/betongstrand och ligger ganska centralt i 
samhället, utmed en å mellan sjöarna Syningen och Kundbysjön. Här är vattnet relativt strömt 
vilket gör att passagen används av uttrar framförallt för passage motströms (endast två av 16 
observationer visade riktning medströms vid Norrtälje Naturvårdsfonds inventering (Hammar 
1999). Förutom som ren passage används stranden även relativt frekvent som markeringsplats 
(Hammar 1999). Troligtvis på grund av sitt centrala läge besöks passagen relativt ofta av 
människor. 
 
Bergby och Sonö se tidigare stycke. 
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Resultat 
 
Beteendestudier av uttrars vägval vid broar 
 
Studien inkluderade 127 spårobservationer av utter, gjorda under perioden 1997-2006, varav 
19 spårlöpor gått över vägen/bron och 108 under (tabell 1, fig 11). Observationerna är 
baserade på 69 olika lokaler fördelade på 23 olika vattendrag och sjöar i Uppland. 
 
Tabell 1. Sammanställning av antalet observationer av utterspår vid broar i Uppland under perioden 1997-2006, 
fördelat på de uppmätta parametrarna och om uttern har passerat över eller under vägen. Andel (%) av det totala 
antalet anges inom parantes.  
 Antal över 

(%) 
 Antal under (%) Totalt antal 

Typ av bro    
Bro 8 (9) 78 (91) 86 
Trumma 11 (27)  30 (73) 41 
Utterns färdriktning    
Medströms 6 (14) 36 (86) 42 
Motströms 13 (23) 44 (77) 57 
Okänd1 0 (0) 28 (100) 28 
Strömningshastighet    
Långsam 5 (7) 68 (93) 73 
Medel (upp till 1 m/s) 4 (12) 30 (88) 34 
Fors (>1 m/s) 10 (50) 10 (50) 20 
Isförhållande    
Öppet vatten 6 (11) 25 (89) 31 
Is, delvis fruset 6 (17) 48 (83) 54 
Is, helt fruset 7 (19) 35 (81) 42 
Strand under bron    
Nej 17 (21) 65 (79) 82 
Ena sidan 0 (0) 10 (100) 10 
Båda sidor 0 (0) 28 (100) 28 
Delvis2 2 (29)            5 (71) 7 
Vattnets längd under bron    
0-5 16 (18) 73 (82) 89 
5,01-10 2 (7) 28 (93) 30 
10,01-15 1 (20) 4 (80) 5 
15,01-20 0 (0) 3 (100) 3 
Brohöjd    
0-2 5 (12) 38 (88) 43 
2,01-3 10 (28) 26 (72) 36 
3,01-5 4 (9) 39 (91) 43 
5,01< 0 (0) 5 (100) 5 
Totalt 19 (15) 108 (85) 127 
1 Med okänd (utterns färdriktning) menas observationer av enstaka spårstämplar under bron där färdriktningen ej 
kunde fastställas. 
2 Med devis strand menas ej heltäckande, t ex endast några stenar som sticker upp ur vattnet, där djuren ej kan ta 
sig från ena sidan till den andra utan att bli blöta. 
 
De flesta av utterspårobservationerna (85%) gick under vägbanan, d.v.s. uttrar passerar oftast 
under bron (χ2=62,37, d.f.=1, P=0,001). Detta gällde för alla uppmätta parametrar (utterns 
färdriktning, grad av isbeläggning, brotyp, vattnets strömningshastighet under bron, samt 
graden av strand, vattnets längd under bron, brohöjd).  
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Vid 33 % av de 127 observationerna var vattnet helt fruset, vid 42 % av tillfällena var vattnet 
delvis fruset och resterande 24 % helt öppet (tabell 1). Någon signifikant skillnad av antalet 
passager över vägen och graden av isbeläggning kunde ej noteras (χ2=1,02, d.f.=2, P=0,601).  
 
Av de uttrar som passerade över vägen hade vattnets strömningshastighet en påverkan 
(tabell1, fig 12). Signifikant fler överpassager gjordes vid hög strömningshastighet och färre 
vid medel och lugn strömning (χ2=19,86, d.f.=2, P=0,000). Kategorin ”fors” svarade här för 
82,7 % av total-χ2. 
 
För de observationer där utterns färdriktning var känd fanns en svag tendens till att fler 
passager över vägen än förväntat gjordes när uttern färdades motströms (χ2=2,36, d.f=1, 
P=0,339). Om man tittar på de 19 tillfällen där uttrar gått över vägen har det vid 68 % av 
tillfällen varit motströms och resterande 32 % av tillfällen medströms (tabell 1, fig 13). 
Signifikant fler uttrar än förväntat passerade över vägen vid trummor (tabell 1, fig 14, 
χ2=5,70, d.f.=2, P=0,017). 
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Figur 11. Antalet uttrar som passerat över respektive Figur 12. Andelen uttrar som passerat över respektive  

under vägen/bro/trumma, spårinventering                      under vägen/bro/trumma, med avseende på                                                                                                                     
1997-2006.                                                                       vattnets strömningshastighet. 
 

Tillgången till strand under bron verkade vara av betydelse för hur uttern valde att gå (tabell 
1, fig 15). Inte vid någon av de broar som hade strand på antingen ena eller båda sidor om 
vattendraget hade en utter gått över vägen (fig 15). De allra flesta lokaler hade dock ingen 
strand och vid 17 av dessa 82 lokaler hade uttern gått över vägen. Av de som passerade över 
vägen var det alltså signifikant fler som passerade över vid avsaknad av strand (21,8 % av 
total-χ2) och signifikant färre som passerar över när strand eller stränder finns (50,0 % 
respektive 17,9 % av total-χ2; χ 2=8,38, d.f.=3, P=0,039). Inte vid något tillfälle där en 
utteranpassad viltpassage har anlagts har utterlöpor över vägen påträffats i denna studie. 
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Figur 13. Andelen uttrar som passerat över respektive      Figur 14. Andelen uttrar som passerat över respektive 

under vägen/bro/trumma avseende utterns                              under vägen/bron/trumman  med avseende    
               färdriktning.                                                                              på typ av lokal; bro eller trumma. 
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För överpassager fanns en tendens till att fler än förväntat skedde vid broar med en höjd av 2-
3 m (tabell 1, fig 16; vägbanans höjd över vattenytan; χ2=5,94, d.f=3, P=0,115; 66,5% av total 
χ2).  För övriga brohöjder tenderade uttern att passera över till lägre frekvens än förväntat. 
 
Av de uttrar som passerat över vägen fanns en tendens till att fler än förväntat passerade över 
vägen vid de broar där vattnets längd under bron var 5-10 m och färre än förväntat där 
vattnets längd var 0-5 m och 10-15 m (χ2=6,04, d.f=4, P=0,196; 25,4% respektive 26,3% och 
22,5% av total-χ2).  
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Figur 15. Andelen  uttrar som passerat  över respektive Figur 16. Andelen uttrar som passerat över respektive  

under vägen/bron/trumman med avseende                    under vägen/bron/trumman  med avseende på  
                 på tillgången till strand under vägen.                            avståndet från vattenytan till vägbanan. 
 
 
Utvärdering av nyttjandegraden av olika typer av faunapassager för utter 
 
De sex utteranpassade faunapassagerna inventerades under en och samma dag vid 16 olika 
tillfällen (tabell 2). Det sammanlagda antalet besök blev därav 96 st. Spårfällorna fungerade 
väl vid mestadelen av tiden, men vid sju tillfällen (fördelat på fyra dagar och tre lokaler) var 
de ur funktion p.g.a. fruset spårmaterial (tabell 2). Under drygt hälften av dagarna var det snö 
på marken (tabell 2), kvaliteten som spårsnö varierade dock kraftigt från väldigt bra till 
väldigt dålig med plusgrader och blötsnö.  
 
Tabell 2. Spårningsförhållanden från inventering av utterpassager i Uppland nov 2005- feb 2006. Tabellen visar 
antalet inventeringsbesök vid de sex olika lokalerna (Lilltuna norra, Lilltuna södra, Funbo, Hökhuvud, Sonö och 
Bergby) där det angivna förhållandet förekom. De sex utteranpassade faunapassagerna inventerades under en 
och samma dag vid 16 olika tillfällen, det sammanlagda antalet besök blev därav 96 st.  Andel 
inventeringstillfällen där varje förhållande noterades anges inom parantes. 
Spårmaterial Antal besök (%) Antal lokaler (%) 
Totalt 96   6  
Spårfällsförhållande     
Torr sand 81 (84) 6 (100) 
Blöt sand 8 (8) 4 (67) 
Frusen sand 7 (7) 3 (50) 
Snöförhållande     
Snö 54 (61) 6 (100) 
Isförhållande     
Is 18 (19) 6 (100) 
Delvis fruset 41 (43) 6 (100) 
Öppet 37 (38) 6 (100) 
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Lilltuna, norra – torrtrumma 
Inte vid något tillfälle upptäcktes spårstämplar eller spillning av utter eller mink på lokalen 
(tabell 3). Runt trummorna sprang framförallt mycket räv, ibland hare, katt och rådjur. 
Spårfällorna i torrtrumman fångade upp kattspår vid tre olika tillfällen. Vid de tillfällen då det 
var is på Tarvsån gick rävlöpor igenom vattentrumman.  
 
Lilltuna, södra – torrtrumma 
Inte vid något tillfälle upptäcktes spårstämplar eller spillning av utter eller mink på lokalen 
(tabell 3). Runt trummorna fanns löpor av rådjur, hare, räv och katt. Spårfällorna i 
torrtrumman fångade upp kattspår vid fyra olika tillfällen. Vid de tillfällen då det var is på 
Tarvsån gick räv- och kattlöpor igenom vattentrumman. Vid ett tillfälle korsade ett rådjur 
viltstängslet, annars gick spåren vid sidan av.   
 
Hökhuvud – en stålhylla och en naturstenshylla 
Stålhyllan besöktes av katt och mink minst en gång per art, men inte av utter (tabell 3). 
Däremot hade utter frekvent vandrat under båda hyllorna, på isen och på de stränder som 
finns under båda hyllorna när vattenståndet har varit relativt lågt. Även spår av räv, mink och 
katt noterades på stränderna under hyllorna och på isen. I slutet av november påträffades en 
död räv vid vägkanten precis vid bron. Att döma av skadorna hade den blivit påkörd.  
 
Funbo – två stålhyllor 
Under studien noterades inga spår av utter på passagen (tabell 3). Spårfällorna fångade upp 
kattspår vid två tillfällen, en på vardera hylla. I övrigt var det fågelspår, samt någon liten 
gnagare som gått över hyllorna. Runt omkring rörde sig räv och rådjur regelbundet. Inte vid 
något tillfälle gick en löpa över viltstängslet, utan de gånger en räv eller ett rådjur korsat 
vägen har det skett vid änden av staketet, trots att den ringa höjden inte utgör något större 
problem för någon av arterna att ta sig över. Utterspår fanns utmed vattendraget uppströms 
och nedströms bron.  
 
Sonö – trähylla 
Vid inventeringen användes trähyllan av utter, mink och vid två tillfällen även av räv (tabell 
3). Det fanns även spillning av utter och mink på hyllan vid flera tillfällen. Vid de tillfällen 
när Närdingen varit helt frusen fanns löpor av utter, mink, räv och hare på isen under bron. 
 
Bergby – trähylla 
Vid inventeringen användes trähyllan frekvent framförallt av utter, men även av katt (tabell 
3). Det fanns spillning från utter på hyllan vid flera tillfällen. Hyllan verkar användas 
framförallt när det är öppet vatten (när vattnet var fruset gick spårlöporna på isen istället för 
på hyllan). Några gånger hade uttern gått en bit på hyllan och sedan hoppat ner i vattnet. De få 
gånger när vattnet var helt fruset fanns löpor på isen igenom trumman från både utter, räv och 
katt. Även rådjursspår fanns på lokalen. 
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Tabell 3. Antalet observationer av faunanyttjande av utteranpassade viltpassager fördelade på de olika arterna 
och lokalerna lokalerna (Lilltuna norra, Lilltuna södra, Funbo, Hökhuvud, Sonö och Bergby). Inventerade nov 
2005- feb 2006, Uppland. 
 Torrtrummor Stål- & naturstenshyllor Trähyllor 
Arter Lilltuna, norra Lilltuna, södra Funbo Hökhuvud Sonö Bergby 
Utter 0 0 0 0 2 2 
Mink 0 0 0 1 5 0 
Räv 0 0 0 0 2 0 
Katt 3 4 2 1 0 0 
Övrigt* 0 0 7 5 0 0 
* Övrigt innefattar andra djurarter än de som specificerats, samt otydliga spårstämplar där art ej säkert kunnat 
fastställas. 
 
Sammanställning 
 
Under tre av 16 dagar kunde inga spår upptäckas i närheten av någon av broarna, samtliga 
dessa dagar var snöfria och spårstämplar i spårfällorna saknades (tabell 4). Vid 72 % av 
besöken var det någon form av viltspår i närheten av bron och passagen (en radie på ca 25 m).  
 
Utter noterades vid fyra av sex lokaler (vid alla förutom Lilltuna södra och Lilltuna norra; 
tabell 3 och 4). Lokalerna tillsammans hade en utterbesökfrekvens på 18 % och endast vid 4 
% av besöken använde uttrarna någon av passagerna (se tabell 4). Mink noterades vid två av 
lokalerna (Sonö och Hökhuvud) och räv och katt vid fem av de sex lokalerna. Övriga djur 
som lämnade spår i närheten av passagerna var hare, rådjur, smågnagare och fåglar, samt 
människor och hundar. Alla viltpassager användes vid något tillfälle. Två av de anlagda 
viltpassagerna användes av utter (Bergby och Sonö), lika många av mink (Sonö och 
Hökhuvud) och fyra av sex passager användes av katt. En passage (trähyllan i Sonö) hade vid 
två tillfällen använts av räv. Spillning (markering) av mink och utter har hittats vid två av 
passagerna, Bergby och Sonö.  
 
Inte vid något tillfälle spårades utter eller mink över vägbanan, däremot både räv, katt, rådjur 
och hare. På lokalerna där viltstängsel satts upp hade viltet som korsat vägbanan antingen 
kommit gående utefter vägen på fel sida (d.v.s. mellan viltstängslet och vägbanan) eller följt 
staketet på ”rätt” sida till änden och därefter vikt av upp på vägen. Endast vid ett tillfälle 
korsade en spårlöpa ett viltstängsel (en rådjurslöpa vid södra Lilltuna). Vid flera tillfällen gick 
löpor av katt, räv och rådjur på ”rätt” sida av viltstängslen (Lilltuna södra och Funbo). Endast 
vid två tillfällen noterades spårlöpor på ”fel” sida av viltstängslet, dvs. mellan vägbanan och 
stängslet. Den ena var rådjuret som hoppat över viltstängslet i Lilltuna södra (se ovan) och 
den andra var en katt vid samma lokal. 
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Tabell 4. Antalet besök av fauna vid de inventerade viltpassager i Uppland (Lilltuna norra, Lilltuna södra, 
Funbo, Hökhuvud, Sonö och Bergby ). De sex utteranpassade faunapassagerna inventerades under en och samma 
dag vid 16 olika tillfällen, det sammanlagda antalet besök blev därav 96 st.  Andel inventeringstillfällen när 
besök noterades anges inom parantes.  
   Antal besök (%) Antal lokaler (%) 
Totalt   96   6   
Spår på passage + runtom 69 (72) 6 (100) 
Utter  17 (18) 4 (67) 
Mink  7 (7) 2 (33) 
Katt  20 (21) 5 (83) 
Räv  19 (20) 5 (83) 
Övrigt*  23 (24) 6 (100) 
Spår på passage   35 (36) 6 (100) 
Utter  4 (4) 2 (33) 
 Mink  5 (5) 2 (33) 
Katt  12 (13) 4 (67) 
Räv  2 (2) 1 (17) 
Övrigt*  11 (11) 6 (100) 
Spillning  5 (5) 2 (33) 
Utter  3 (3) 2 (33) 
Mink   2 (2) 1 (17) 

* Kategorin övrigt inkluderar andra djurarter än de som specificerats, samt otydliga spårstämplar där art ej säkert 
kunnat fastställas. 
 
Platsbesök vid tidigare anlagda passager för fastställande av skötselförslag 
 
Vid besöket var passagerna generellt i gott skick, men på flera lokaler fanns behov av 
restaurering. Här nedan redogörs varje lokal var för sig. 
 
Ledinge – torrtrumma 
Vid besöket var den östra ingången till betongtrumman omgärdad av uppväxt björksly. 
Nedanför ingången till torrtrumman, ovanpå vattentrumman, fanns spillning från både utter 
och mink. Det finmaskiga nätet på viltstängslet satt tätt och var helt. Torrtrummans ingång 
från väster var inte hel (fig 17). Kanterna på betongtrumman var ojämna då den yttersta 
metern hade slagits sönder, och spridits ut runt ingången, troligen i syfte att bereda väg för 
den upptrampade stig/ridväg som passerar ingången där betongtrumman tidigare stuckit ut.  
                                      
Asplund – konstgjord strand 
Den konstgjorda stranden i Asplund verkar vara en väl fungerande utterpassage och mängden 
spillningshögar vittnar om att den används som markeringsplats. Betongbalkar och grus 
verkar ha påverkats relativt lite under åren som gått sedan stranden anlades och passagen var i 
gott skick (fig 18).  
               
Skebo – konstgjord strand 
Vid besöket var stranden av singel och sand intakt och betongblocken låg rakt och stabilt. 
Hela passagen verkade vara i mycket fint skick, trots uppenbara besök av bl. a människor 
(klotter), vilka annars kan förstöra en hel del. Enligt Hammar (1999) översvämmades stranden 
periodvis, men det fina skicket med singel och grus som låg kvar ovanpå betongen vittnade 
vid besöket om att detta troligtvis inte sker så ofta, eller att vattenströmningen inte är 
tillräckligt hög för att föra bort singel och grus. Vid sydvästra brofundamentet fanns en 
hålighet ner mot marken där något djur (ev. utter eller mink) hade grävt en gång rakt in (fig 
19). Minkspillning fanns vid hålet. Utterspillning fanns på passagen.    



 18 

 
 

 
Figur 17. Ledinge.      Figur 18. Asplunda.            Figur 19. Skebo.  
                Trasig  torrtrumma.                             Konstgjord strand                                 Hålighet under bro- 
                                                                                              fundament 
Rönnsbol – konstgjord strand 
Vid besöket var passagen i gott skick. Lite singel verkar ha försvunnit, möjligtvis p.g.a. 
översvämning, eftersom betongkanten var lite högre än delen med grus/singel (fig 20). Även 
här hade inte bara utter och mink som markerat, utan det fanns även en hel del klotter på 
brofundamentväggen. Betongbalkarna som utgör kanten på den konstgjorda stranden låg rakt 
och kvar på ursprunglig plats.  
 
Frihamra – konstgjord strand 
Vid besöket sågs flera spillningar från både utter och mink. Som synes på fig 21. har det 
bildats en rätt hög kant mellan grus/singelbädden och strandens betongbalkskant. Troligtvis 
beror detta på erosion av vatten eller is. Även en av de yttre betongbalkarna hade halkat ner 
lite grann.  
 
Rimbo – konstgjord strand 
I stort sett alla balkar låg snett, några har ramlat ner och ett par låg till och med en bit ut i 
vattendraget (fig 22). En del singel låg kvar men mycket hade försvunnit (kanten mot de 
betongbalkar som ligger kvar var väldigt hög). Det är svårt att säga vad som haft störst 
betydelse för att balkarna har rämnat som de har. Erosion av vattnet (relativt snabb strömning) 
kan ha bidragit, men troligt är att skadegörelse från människor står för stor del av förstörelsen.   
 

Figur 20. Rönnsbol.                            Figur 21. Frihamra.                            Figur 22. Rimbo.                                                      
Konstgjord strand.                       Konstgjord strand                                 Konstgjord strand                          

 
Sonö – trähylla 
Vid besöket upptäcktes brister i viltstängslet. Dels slutade viltstängslet där bron börjar (fig 24) 
vilket gör att det finns en risk att vilt hoppar upp på vägbanan (se även Hammar 1999). Det 
fanns även glipor i nederkanten av viltstängslet vid kanten av bron (fig 26) vilka ger lite 
mindre djur möjlighet att krypa igenom, t ex utter och mink. Vid besöket låg en död grävling i 
vattnet. Möjligtvis hade den blivit påkörd på bron. Trähyllan var i gott skick, brädorna var i 
bra skick och hyllan var hel. Beslagen var dock rostiga (eventuellt på grund av vägsalt) och 
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såg slitna ut (fig 25). Hyllan var lite överväxt på vissa ställen (fig 23), men troligtvis är det 
inget som påverkar funktionen mer än möjligtvis positivt (har skyddande effekt). På passagen 
fanns flera utterspillningar, både mitt under bron och på uppgångarna.  
 

Figur 23. Sonö.       Figur 24. Sonö.            Figur 25. Sonö 
               Bevuxen trähylla.                            Skarv mellan viltstängsel och bro.             Rostiga beslag på hylla. 
 
Bergby – trähylla 
Även denna trähylla verkade vara i gott skick. Brädorna var i bra skick och hyllan var hel, 
men hade lossnat lite i östra änden vid gränsen till Asplunds konstgjorda strand (fig 27). Vid 
besöket hade trähyllan växt igen lite med gräs och mossa vilket troligtvis bara är positivt för 
att passagen ska smälta in i miljön, men som kanske kan öka träets förmultningshastighet (fig 
28). 
 

Figur 26. Sonö..            Figur 27. Bergby.           Figur 28. Bergby. 
               Glipa i viltstängsel                               Bevuxen trähylla.                                Övergång mellan Bergby                   

och Asplund.                       
           
Diskussion 
 
I den här studien har jag analyserat förhållandena runt utterns passager av vägar och resultaten 
visar entydigt att om uttern kan passera under vägen (fysiskt hinder saknas) så gör den oftast 
det (tabell 1, fig 11, 12). Finns det hinder i form av dammluckor, igenfallna vägtrummor eller 
starkt strömmande vatten går uttern över vägen för att komma dit den vill (se tabell, fig).  
 
Vid de flesta av de 127 spårobservationerna (85%) hade uttern gått under vägbanan. De 
parametrar där antalet uttrar som gick över vägbanan var signifikant fler än förväntat eller 
visade tendens till att vara det var: 
 
- Vattnets strömningshastighet (fig 12). Ju högre hastighet, desto fler uttrar hade passerat över 
vägbanan. En möjlig anledning kan vara att ökad strömningshastighet ökar motståndet och 
kanske till och med gör det fysiskt omöjligt för uttern att simma under vägen motströms. 
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- Utterns färdriktning (fig 13). Av de uttrar som passerade över vägen fanns en tendens till att 
fler än förväntat färdades motströms. Att resultatet inte var signifikant kan tyda på att 
strömningshastigheten är viktigare än färdriktningen. 
 
- Brotyp (fig 14). Signifikant fler uttrar än förväntat passerade över vägen vid trummor. Några 
möjliga anledningar är att passage genom trummor oftare är hindrad på grund av dammluckor 
eller igen rasning/rämning än broar, strömningshastigheten ökar när vattendraget snörps av 
genom en trumma etc. 
 
- Graden av strand (fig 15). Om det inte fanns någon eller bara delvis strand under 
bron/trumman. Inte vid någon av de broar som har strand på antingen ena eller båda sidor om 
vattendraget hade en utter gått över vägen. Detta visar hur viktigt det är att det finns en 
möjlighet för uttrar (och andra djur) att gå upp under bron för att ta sig till andra sidan vägen. 
 
- Brohöjd (fig 16).Vid broar med en höjd av 2-3 m (vägbanans höjd över vattenytan) 
tenderade uttern att passera oftare än förväntat över vägbanan. Möjligtvis är det en lagom 
höjd för att locka till revirmarkering. 
 
- Brons bredd (vattnets längd under bron). Vid broar där vattnets längd under vägen var 5-10 
m tenderade fler uttrar än förväntat att passera över vägen. Möjligtvis är en smal bro (<5m) 
för smal och en bred bro (>10m) för bred för att uttern ska uppmärksamma den som 
utmärkande.  
 
Utav de 19 tillfällen (11 olika lokaler) som uttrarna gått över vägbanan istället för under så 
var det vid åtta av tillfällena (fem olika lokaler) någon form av hinder noterat som gjorde 
passage under vägen omöjlig, t ex dammluckor. Vid ytterliggare fem tillfällen (en lokal) var 
det vid tillfället så stark vattenströmning att passage motströms under vägen skulle vara 
mycket svår och kanske omöjlig (fig 12 & 13). Vid de sex kvarvarande tillfällena (fem 
lokaler) har uttern vid samma tillfälle som de gått över vägen även varit under och därmed 
uppehållit sig vid bron. Två av dessa lokaler hade en betongbro och tre av lokalerna hade en 
trumma. Vägbanans höjd ovanför vattenytan överstiger inte på någon av dessa lokaler 2,5 
meter, möjligtvis har vägen här lockat med markeringsmöjligheter, eller helt enkelt att det inte 
är något särskilt med att springa upp på vägen (inte ansträngande). Vid tre av de fem 
lokalerna var det vid tillfället vakar i isen vilket gör att uttern möjligtvis har stannat för att 
fiska.  
 
I denna studie utvärderas effektiviteten av två nya typer, samt två befintliga typer, av 
faunapassager för utter. Inte vid någon lokal där en utteranpassad viltpassage anlagts fanns i 
den här studien observation om att utter skulle ha rört sig över vägen. Då dessa observationer 
baserades på snöspårning och det inte var snö under hela inventeringsperioden, samt att den 
snö som periodvis fanns var dålig ur spårningssynpunkt, kan man dock inte helt utesluta att 
uttrar ändå korsat vägbanan.  
 
Vid de två torrtrummorna i denna studie, Lilltuna södra och norra, rörde sig både katt, hare 
och räv, men av dessa verkar dock endast katt ha rört sig genom trumman (tabell 3). När 
vattnet i den vattenförande trumman var frusen gick viltet igenom den, medan vägen korsades 
vid öppet vatten. I och med att utterspår ej noterades vid lokalen kunde utterns nyttjandegrad 
inte utvärderas, ej heller den närbesläktade minkens nyttjande (av samma anledning). 
Norrtälje Naturvårdsfonds studie (Hammar 1999) visar att torrtrummor framförallt nyttjas av 
räv, grävling, utter, samt mink.  



 21 

 
Vid Norrtälje Naturvårdsfonds studie nyttjades hyllpassagerna endast av katter (Hammar 
1999). Det visade sig nu att detta hade ändrats och båda trähyllorna nyttjades friskt av utter 
och den ena (Sonö) även av mink och räv (se tabell 3). Möjligtvis upplevdes hyllan så 
främmande att det tog längre tid för viltet att våga sig upp på den än t ex att börja använda en 
konstgjord strand eller torrtrumma. Nu, ca tio år senare, var spången från stranden upp till 
hyllan lite igenväxt, vilket kanske kan göra passagen mer inbjudande. Ju mer en hylla används 
desto mer inbjudande blir den troligtvis för annat vilt, ur markeringssynpunkt för utter och 
mink och möjligtvis för födosök för t. ex. räv.  
 
De nybyggda hyllorna från hösten 2005 var alla i stål med natursten eller stenplattor på. Vad 
inventeringen visade var att 3-4 månader efter att hyllorna färdigställts hade både katt, mink, 
några smågnagare och fåglar använt dem, men inte utter (tabell 3 & 4). Vid totalt ca hälften av 
inventeringstillfällena var vattnet helt eller delvis fruset vilket ger viltet en möjlighet att ta sig 
under vägen utan att använda passagen. Vid båda lokalerna med den nya typen av hylla var 
vattnet antingen isbelagt eller vattenflödet relativt lugnt och simbart för utter under den period 
inventeringarna genomfördes vilket gjorde att det kanske inte fanns något behov av att nyttja 
hyllorna. Resultaten visade att hyllorna inte heller användes för markering, men kanske är det 
bara en tidsfråga tills detta sker.  
 
Inventeringen i denna studie grundar sig på spår i snö och spårsand. Klimatet under 
inventeringsperioden växlade periodvis kraftigt mellan olika dagar, och temperaturer både 
över och under fryspunkten uppmättes. Följden av detta blev att spårsanden vissa dagar var 
väldigt blöt och andra helt frusen (tabell 2) vilket gjorde att spår förstördes eller blev väldigt 
svaga och otydliga vid inventeringen. Detta måste tas i beaktande när man tittar på frekvensen 
av passagens nyttjande. Videofilmning vid danska viltpassagerna visar hur uttrar passerar utan 
att vare sig spårstämplar eller spillning kunde upptäckas vid nästföljande inventering (Madsen 
1996). Passager kan alltså användas utan att man vet om det.  
 
Säsongsskillnader över trafikolyckor med utter har påvisats i några studier. Philcox et al. 
(1999) visar i sin rapport en säsongsbunden variation i antalet trafikolyckor med flest under 
vår och höst. Även sammanställningen av de avlidna uttrar som skickats in till Naturhistoriska 
riksmuseet visar på flest trafikdödade uttrar under perioden mars-maj och september-
november (Malmqvist 2000). Förslagsvis beror säsongsbundna variationen på högre aktivitet 
vid dessa tider (Malmqvist 2000) eller de höga vattenflöden som är under dessa perioder 
(Philcox et al. 1999). Detta skulle innebära att inventeringen som genomfördes under vintern 
2005-2006 till största delen ligger i en period med låg aktivitet alternativt låga vattenflöden 
vilket kanske är anledningen till att de nyanlagda hyllorna inte börjat användas. Alternativt är 
säsongskillnaden i insända uttrar en effekt av hur lätt det avlidna djuret återfinns under olika 
vegetationsperioder. Malmqvist (2000) lägger fram en hypotes om att den täta vegetationen 
och höga nedbrytningshastigheten sommartid och snön vintertid minskar chansen att en utter 
vid vägkanten upptäcks.  
 
Om man ser hur liknande passager nyttjas i andra länder har vi Madsens sammanställning från 
1996 som exempel. Madsen (1996) följde upp 45 anlagda viltpassagerna för utter och 
dokumenterade passagernas användning med hjälp av spårning och på vissa lokaler även  
videofilmning. Uppföljningen visar att fyra veckor efter anläggandet användes sju (16%) av 
de 45 anlagda viltpassagerna av utter (Madsen, 1996). Detta bekräftar att uttrar kan ha en 
benägenhet att börja nyttja passagerna sent och även att det lilla stickprovet (N=4) i min 
studie kan vara orsaken till att ingen av de nya passagerna nyttjades. 
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Tidigare studier har undersökt vilken typ av faunapassager som uttern helst nyttjar. Madsens 
(1996) studie förordar två typer av passage: stora stenar som bildar en konstgjord strand eller 
ett stenröse som når över vattenytan, eller en flytande ponton som löper utmed hela 
broväggen och är förankrad i stolpar (denna typ är anpassad för lokaler där vattennivån kan 
variera väldigt mycket). En flytande ponton kan dock vara mindre praktisk i ett svenskt klimat 
med snö och isläggning vintertid (Hammar, 1999). Hammar (1999) är även kritisk till vilket 
material som är lämpligt ur miljöhänsyn då de pontoner som provats innehåller frigolit och 
polystyren. Philcox et al. (1999) rekommenderar i första han viltpassager i from av stora broar 
som lämnar en naturlig och bred strandremsa under sig där allt vilt kan passera med så liten 
tunneleffekt som möjligt. I andra hand kan smala strandremsor som alltid är torra lämnas eller 
hyllor förbundna med strandsbanken anläggas (Philcox et al. 1999). Mina resultat (avsaknad 
av nyttjande av hyllor på lokal där utter finns) styrker hypotesen om att hyllor inte är den 
bästa faunapassagen för utter. Däremot kan den vara den enda möjliga åtgärden vid vissa 
lokaler och mina resultat visar även att hyllor används frekvent med tiden.   
 
Utvärdering och underhåll av anlagda viltpassager är viktiga för att de ska bibehålla sin 
funktion och viltet ska kunna fortsätta att passera vägarna på ett säkert sätt. En 
sammanfattning av de olika typer av utteranpassade viltpassager som berört i den här studien, 
samt utarbetade underhållsråd för dessa och en checklista för underhåll finns i bilaga A.  
 
Att säkerställa att uttrar och annat vilt kan röra sig fritt i landskapet utan att behöva utsättas 
för fara är väldigt viktigt för arternas fortlevnad, speciellt vid bevarandearbete med hotade 
arter. Att anlägga uttervänliga viltpassager är en relativt enkelt sätt att göra stor nytta vilket 
jag tycker har visats ibland annat denna studie. Lika viktigt som anläggandet av passagerna är 
att de sköts och underhålls så de kan nyttjas i många år och minska antalet trafikolyckor med 
vilt i Sverige. En litet steg för människan är ett stort steg för uttrarnas överlevnad.  
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BILAGA A. 
 
Sammanfattning och underhållsråd för anlagda utterpassager 
 
En bra utteranpassad passage är lättåtkomlig för uttrarna, samt erbjuder bra 
markeringsmöjligheter, t ex en lite större sten som sticker upp ovanför marken (Hammar 
1999) Viktigt vid underhåll är även att se till att det inte finns eller har uppstått någon 
alternativ väg i anslutning till passagen, t ex ett hål eller glipa i ett viltstängsel, som viltet kan 
använda.  
  
Skicket hos viltpassagerna varierade, både mellan lokaler och mellan typ av passage. Här 
följer en sammanfattning av skick och underhållsråd indelad efter de fyra olika typer av 
viltpassager som anlagts i Uppland; torrtrumma, trähylla, sten-/stålhylla och konstgjord 
strand. 
  
Torrtrumma 
Viltpassage i form av en torrtrumma finns vid Ledinge, samt södra och norra Lilltuna.  
Allmänt 

• Faunapassager i form av trummor kan vara svåra att hitta för viltet varför de ofta 
kompletteras med viltstängsel. 

Att se upp med 
• Se upp så att anlagda trummor inte rämnar eller växer igen.  

Åtgärder och skötselförslag 
• Trumman i Ledinge var sönder i ena änden. Det är troligtvis inte ett problem i sig då 

kanterna inte var vassa eller på annat sätt kan skada viltet, däremot kanske det gör det 
svårare för djuren att hitta till ingången till torrtrumman (längre bort från vattnet). 
                                                  

• Regelbunden kontroll bör göras för att se att trumman är hel och skadefri.  
Övrigt 

• Eventuellt skulle en informationsskylt som beskriver vad torrtrumman syftar till kunna 
motverka skadegörelse.  

  
Trähylla 
Trähyllor finns i Sonö och Bergby.  
Allmänt 

• Åtkomligheten för uttrar och annat vilt är troligtvis god då trähyllan går ända fram till 
strandkanten. Möjligtvis är spången mellan stranden och bron lite väl lång.  

• För att uttern ska kunna komma upp på hyllan från vattnet (vilket hade varit önskvärt) 
behöver det vara väldigt högt vattenstånd, vilket det sällan är på dessa lokaler.  

• Det har börjat växa vegetation på spången både i Sonö och i Bergby, vilket 
förmodligen är mer lockande för viltet än skadligt för själva konstruktionen.  

Att se upp med 
• Se upp med rostiga beslag och murket virke.  

Åtgärder och skötselförslag 
• Regelbunden kontroll bör göras för att se att hyllan är hel och skadefri. Förslagsvis 

kan kontrollen läggas till brons årliga tillsyn enligt broförvaltningssystemet (VV 
publikation 2002:48) 

Övrigt 
• Eventuellt skulle en informationsskylt som beskriver vad hyllan syftar till kunna 

motverka skadegörelse. 
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Naturstenshylla  och stålhylla med stenplattor på 
Stålhyllor finns i Hökhuvud och Funbo och naturstenshyllan i Hökhuvud. 
Allmänt 

• Åtkomligheten för uttrar och annat vilt är troligtvis god. Hyllans ”påfarter” går utmed 
broväggen, möjligtvis upptäcks hyllan lättare om dessa går ner mot strand-
/vattenkanten 

Att se upp med 
• Hållbart material. Stenplattorna är lösa och går att flytta.  Möjligtvis är det att föredra 

att sten-/betongplattorna sitter fast på stålkonstruktionen för att motverka 
skadegörelse, t ex att plattorna försvinner eller flyttas av människor. 

Åtgärder och skötselförslag 
• Regelbunden kontroll bör göras för att se att hyllan är hel och skadefri. Förslagsvis 

kan kontrollen läggas till brons årliga tillsyn enligt broförvaltningssystemet (VV 
publikation 2002:48) 

Övrigt 
• Eventuellt skulle en informationsskylt som beskriver vad hyllan syftar till kunna 

motverka skadegörelse. 
  
Konstgjord strand 
De anlagda passagerna i Skebo, Rönnsbol, Frihamra och Rimbo är alla konstgjorda stränder.  
Allmänt 

• Lättåtkomligheten är i samtliga fall väldigt god, både från stranden och från vattnet. 
Fördel med konstgjorda stränder är att uttrarna kan komma upp även från vattnet om 
väggen till passagen är rak och inte så utskjutande från broväggen som t ex en trä- 
eller stålhylla.  

Åtgärder och skötselförslag 
• Betongbalkarna har hamnat lite snett i Frihamra, och i Rimbo var nästan ingen balk 

kvar där den en gång var placerad. Detta försämrar säkerheten för viltet, samt att 
passagen inte fungerar som den ska då strandkanten inte är så hög som den borde för 
att hållas över vattenytan.  

• På en del stränder har även singelgruset som ligger uppe på den konstgjorda stranden 
till större eller mindre del försvunnit. Det kan orsaka vattenpölsbildning innanför 
betongbalkarna vilket gör det mindre lockande som markeringsplats vilket är ett av de 
viktigaste sätten att få utter och mink att använda passagen.  

• Regelbundna kontroller, samt vid/efter stora vattenflöden för att rätta till balkar, fylla 
på singel och ställa iordning andra problem som vattnet eventuellt ställt till med. 
Förslagsvis kan kontrollen läggas till brons årliga tillsyn enligt 
broförvaltningssystemet (VV publikation 2002:48) 

Övrigt 
• Eventuellt skulle en informationsskylt som beskriver vad stranden syftar till kunna 

motverka skadegörelse. 
  
Viltstängsel 
Idag finns viltstängsel utefter 300 av landets 10 000 mil långa vägnät (www, svd, 2005) . För 
starkt trafikerade vägar med hög viltmortalitet beroende av trafiken är stängsling positivt för 
en viltpopulations tillväxt, men för lågt trafikerade vägar tar barriäreffekten överhanden och 
viltstängslet effekt är till största delen negativ (Jaeger & Fabring, 2004). Om ett stängsel 
hindrar viltet helt från att ta sig fram splittras viltpopulationerna upp i mindre delpopulationer 
med större risk för genetiskt negativa konsekvenser, t. ex. genetisk utarmning (Ricklefs 2001). 
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Ett småmaskigt stängsel håller effektivt mindre djur från vägen men innebär samtidigt en svår 
barriär och bidrar till fragmenteringen av viltets habitat (Madsen 1996, Philcox et al. 1999) 
Madsen (1996) har räknat ut att anläggandet av viltpassager med anpassat viltstängsel utmed 
vattendrag och stigar där uttrar brukar röra sig minskar olycksrisken med 70,4 %. Stängsel 
kan dock stänga in vilt på vägen, om de råkat hamna på fel sida av staketet, vilket medför 
mycket stora olycksrisker (Madsen 1996, Hammar 1999, Philcox et al. 1999). 
  
Viltstängsel finns idag bl. a vid passagerna i Sonö, Funbo, Lilltuna södra och Ledinge. 
Allmänt 

• Ett utteranpassat viltstängsel bör vara minst 1 m högt ovanför markytan och nedgrävt 
några centimeter. Uttrar kan lätt klättra över ett stängsel även av denna höjd, men 
stängslets syfte är att göra den vägen jobbigare för uttern än att använda passagen. 

• Viltstängslet bör vara tillräckligt långt för att undvika att viltet går runt och ut på 
vägbanan, vilket i värsta fall kan innebära en dödsfälla mellan stängslen på var sida 
om vägen. Hur långt är olika för olika lokaler och beror bland annat av terräng, 
eventuellt kurvor, växtlighet mm. 

• I den mån det är möjligt bör viltstängslet vinklas så det leder viltet mot en riskfri 
passage. Fast detta kan leda till att fler djur leds in på fel sida av stängslet 
(tratteffekt)… 

Att se upp med 
• Viltstängsel bör bara sättas upp där det gör större nytta än barriäreffekten är negativ. 

Det bör användas som sista utväg med tanke på risken att djur leds in på vägbanan 
från fel håll och med olycksrisk som följd. 

Åtgärder och skötselförslag 
• Det finmaskiga viltstängslet upp mot vägen i Sonö inte tätt utan småvilt kan ta sig upp 

på vägbanan, vilket borde åtgärdas snarast.  
Regelbundna kontroller bör genomföras att staketet är helt, inga glipor uppstått, att det står 
upprätt och är spänt. Förslagsvis kan kontrollen läggas till bron årliga tillsyn enligt 
broförvaltningssystemet (VV publikation 2002:48) 
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Checklista för inventering av utteranpassade viltpassager 
Bruksanvisning: 
Stå vid ena upp-/ingången av passagen och tänk som en utter. 

 
 
 

Datum åå-mm-dd   
Lokal Lokalnamn   
 Koordinater   
 Kommun   
 Län   
    
Typ av passage   
 Hylla        material; 
 Konstgjord strand        material; 
 Torrtrumma        material; 
 annan       ange typ av passage; 
 Anlagd (åå-mm-dd)   
    
Anledning till inventering   
 Regelbunden   årlig 
    annan intervall (ange vilken); 
 Felanmäld   orsak; 
 Annan anledning   ange vilken; 
    
Hylla   

 Fri passage till hyllan   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage på hyllan   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage av hyllan   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Materialets skick   
Ange skala 1-5 där 5 är som nytt och 1 är dåligt, t ex skört murket trä 
eller sprickor 

 Övrigt     
 Förslag på åtgärd     
    Prioritet (anges endast om åtgärd föreslås) 
      Ange skala 1-5 där 5 är mycket hög prioritet och 1 låg.  
Konstgjord strand   

 Fri passage till stranden   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage på stranden   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage av stranden   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 
Balkar/sidostadga som håller upp 
stranden   

Ligger i korrekt läge. Ange skala 1-5 där 5 är att alla ligger helt rätt 
och 1 är ingen ligger helt rätt. 

 
Skick på balkar/sidostadga som 
håller upp stranden   

Ange skala 1-5 där 5 är som nytt och 1 är dåligt, t ex stora sprickor 
eller mycket rostigt. 

 Fyllnadsmaterial   Material; 

    
Ange skala 1-5 där 5 är full fyllnadsgrad och 1 är mycket låg nivå 
med fyllnadsmaterial. 

 Övrigt     
 Förslag på åtgärd     
    Prioritet (anges endast om åtgärd föreslås) 
      Ange skala 1-5 där 5 är mycket hög prioritet och 1 låg.  
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Utfört av:……………………………………………………………….. 

 
Namnförtydligande:…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Torrtrumma 

 Fri passage till trumman   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage igenom trumman   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Fri passage från trumman   
Ange skala 1-5 där 5 är utan anmärkning och 1 är omöjligt att 
använda 

 Materialets skick   
Ange skala 1-5 där 5 är som nytt och 1 är dåligt, t ex stora sprickor 
eller mycket rost. 

 Övrigt     
 Förslag på åtgärd     
 
 
    
    Prioritet (anges endast om åtgärd föreslås) 
      Ange skala 1-5 där 5 är mycket hög prioritet och 1 låg.  
    
Viltstängsel   
 Typ av viltstängsel maskstorlek  ______x______       cm 
    
 Höjd                                             cm Är höjden densamma som vid förra inventeringen?    Ja :__:  Nej :__: 
 Längd                                          cm Är längden densamma som vid förra inventeringen? Ja :__:  Nej :__: 

 
Är staketet lagom spänt och står 
upp?     Ja :__:  Nej :__: 

 
Finns det skador t ex hål eller glipor 
som inte ska finnas?  Ja :__:  Nej :__: 

  Storlek på hålet _______________cm   
  Höjd ovanför marken_____________cm.  
  I direkt anslutning tillmarken  :__:. 
 Övrigt     
 Förslag på åtgärd     
    Prioritet (anges endast om åtgärd föreslås) 
   Ange skala 1-5 där 5 är mycket hög prioritet och 1 låg.  
        


