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Under 1950-talet började uttern i Sverige att 
minska i antal och utbredning. Det var ungefär 
samtidigt som sälarna i Östersjön minskade, och 

en koppling till höga miljögiftshalter i födan låg nära 
till hands. Halterna av pcb och ddt var mycket höga i 
miljön, både i insjöar och i Östersjön. Försök på mink 
visade att pcb förstörde reproduktionen, och därför kom 
man att misstänka att det var just pcb som låg bakom 
både utterns tillbakagång och de skador som man såg 
på sälarna i Östersjön. Många uttrar hade långt högre 
halter pcb i sig än de minkar som fick reproduktionen 
förstörd i försöken. 

PcB-halter sjunker och uttern ökar
Trots att uttern fredades 1968 så fortsatte den att minska 
i landet, och även i stora delar av övriga Europa. Stam-
men var som minst på 1980-talet. Då fanns utter bara på 
småländska höglandet, några få djur i Sörmland, Uppland 
och i spridda områden i norra Sverige. De flesta områden 
där uttern förr var vanlig var helt tomma på utter. 

pcb och ddt förbjöds på 1970-talet och därefter har 
halterna i miljön sjunkit. Runt 1990 verkar det som den 
negativa trenden vänt, och uttern började sakta öka i an-
tal och utbredning. Eftersom uttern tillhör statens vilt 
så ska alla fynd av döda uttrar rapporteras till polisen, 
som sedan skickar djuren till Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm. Från och med 1990 har museet fått in allt 
fler uttrar, vilket är ett tecken på att stammen ökar. 

rekordår i fjol
År 2008 var ett rekordår, och vi fick in 53 uttrar. Det 
är mer än dubbelt så många som vi fick in under hela 
1980-talet! Det görs även inventeringar av utter regel-
bundet på olika ställen i Sverige, och dessa inventeringar 
pekar också på en ökad utterstam de senaste femton 

åren. Under senare år har vi fått in uttrar till museet från 
områden som vi vet har varit tomma på utter under 20 
till 30 år. Exempelvis har Skåne, Blekinge och Närke nu 
återfått utter, och i höstas fick vi in en utter från Hal-
land. Fortfarande saknas dock uttern från stora delar 
av landet. Utbredningen är ganska fläckvis, men dessa 
fläckar växer i omkrets. 

många dör i trafiken
Alla uttrar som skickas till riksmuseet undersöks noga. 
Dels är vi naturligtvis intresserade av att veta döds-
orsaken, men vi tittar också lite närmare på det allmänna 
hälsotillståndet, hur djuret har mått när det levde. 

Ungefär åtta av tio uttrar som hittas döda har dött i 
trafikolyckor. En av tio har fastnat och drunknat i fiske-
redskap. Resterande djur har dött av andra orsaker, så-
som svält, rovdjur, minkfällor eller sjukdom. Det är inte 
helt lätt alla gånger att bestämma dödsorsaken, speci-
ellt inte om djuret är ruttet, och i vissa fall har vi helt 
enkelt inte lyckats. Att nio av tio djur dör av mänsklig 
hand kan delvis förklaras med att det är ju just de uttrar 
som återfinns. En sjuk och gammal utter går och lägger 
sig under en gran och dör, och hittas inte. 

Fler dräktiga honor
När vi går igenom resultat från de uttrar som inkommit 
till museet de senaste fyrtio åren så kan vi konstatera att 
andelen honor som visar tecken på reproduktion, det vill 
säga är dräktiga, har mjölk i juvren eller ärr i livmoder-
hornen efter en födsel, har ökat markant de senaste tio 

Uttern
på väg tillbaka
Att skriva om utter i HavsUtsikt är extra roligt, eftersom det är 
först på senare år som uttern börjat komma tillbaka till Sveriges 
kustområden. Förr var den vanlig i skärgårdarna, vilket man kan 
se om man läser ett sjökort, där många namn på öar har ordet 
utter i sig. Men under flera årtionden har skärgårdarna varit helt 
tomma på utter. Nu ökar den sakta men säkert i Sverige, och 
snart nog hoppas vi på en fast stam längs hela Sveriges kust.
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åren. Sedan 1960-talets slut har vi fått in sju dräktiga 
honor, och alla dessa på 2000-talet. Säkert är det så att 
miljögiftsbelastningen i utterns föda nu har minskat så 
pass att uttern återigen kan leva och föda upp ungar. 

minskande halter av PcB
Vi har låtit analysera uttermuskel med avseende på bland 
annat pcb och ser att halterna av pcb i utter har minskat 
sedan 1970-talet. Men fortfarande är halterna förhöjda. 
Studier på mink visar på att den får förstörd reproduktion 
av pcb, och att gränsen för detta ligger ungefär vid 12,5 
mg/kg pcb i muskelfett.

 Det är osäkert om uttern är lika känslig för pcb som 
sin släkting. Men vi kan konstatera att frekvensen uttrar 
som ligger under gränsen har minskat ordentligt; un-
der 1970-talet låg 14 procent av de uttrar som analyse-
rades pcb under gränsen, under 1980-talet hade ande-
len nästan fördubblats, under 1990-talet låg hälften av 
uttrarna  under gränsen, och under 2000-talet har den 
siffran ökat till hela 68 procent. Det stämmer väl med 
vad vi ser från inventeringarna; att uttern ökar i antal i 
Sverige, och att fler honor är reproduktivt aktiva. Det 
är inte så konstigt, men väldigt roligt. 

mystisk nergång
Men allt är inte positivt vad gäller utterstammens utveck-
ling. I andra delar av Europa är uttern på kraftig nedgång 
igen, exempelvis Norge, Shetlandsöarna, Skottland och 
Vitryssland. Det blir en utmaning för utterforskare att 
ta reda på vad det kan bero på. Från Shetlandsöarna, där 
ålen har minskat med 99 procent, har man spekulerat i 
att det kan vara födobrist som är orsaken till nergången, 
men det kan inte gälla för exempelvis Vitryssland. Här 
spekuleras i andra orsaker, som sjukdomar, miljögifter eller 
förändringar i miljön. Det är viktigt att vi fortsätter att 
hålla koll på våra uttrar, med regelbundna inventeringar, 
miljögiftsanalyser och studier av dess hälsa.

nya miljögifter analyseras
Vi har även låtit analysera svenska uttrar med avseende 
på ”nya” miljögifter, så kallade flourerade ämnen. Det är 
ämnen som exempelvis används i brandskum och som 
impregneringsmedel i tyger. Här ser vi en alarmerande 
ökning av dessa ämnen i svenska uttrar sedan 1980. En 
utterhona från Örebro hade bland de högsta halterna 
pfos – ett av dessa fluorerade ämnena –  som uppmätts i 
något vilt djur i världen. Det är okänt vad dessa ämnen har 
för inverkan på utter, men man kan konstatera att de inte 
hör hemma i miljön över huvud taget. Men trots det kan 
vi nu glädja oss åt en ökande stam av utter i landet.

text anna roos, naturhistoriska riksmuséet
tel 08-5195 42 23
e-post anna.roos@nrm.se
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