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Många verkligt intresserade och engagerade fanns på plats som kunde redovisa 
mycket om uttern för oss som inte var så insatta i deras levnad. 
 
Faunapassager hjälper Vägverket till med på vägar med mer än 1000 fordon per 
dygn. Det gäller oftast trummor som är lätta att bygga i samband med 
brobyggen. Någon aktuell uppgift från Banverket finns inte om insatser. Det 
borde gå att få pengar genom LONA (Lokalt Naturvårdsarbete) som 
administreras av Länsstyrelsen. Enligt lämnad statistik har vårt län de senaste 
fyra åren rapporterat in 4 döda uttrar, samtliga trafikdödade. Det finns aktiva 
utterlokaler i centrala Lagan och söder Växjö i en åbrink. I april 2010 räknar man 
med att en ny rödlista skall komma ut men troligen ingen ändring beträffande 
utter. Ingen kunde svara på vad som krävs för att uttern, som ökar i antal, inte 
längre skall vara rödlistad. 
 
Informationsverksamheten sker genom hemsidan där även kontakt uppgifter 
finns, www.utterismaland.se. En portabel låda skall tillverkas för utlåning som 
skall innehålla mycket information. 
 
3 år framåt skall länsstyrelsen inbjuda föreningar till kurser i utterspårning för 
att man skall få fram ytterligare och säkrare information om utterns aktuella 
utbredning. Det är även aktuellt att försöka med kameraövervakning för att se 
var uttern finns. Om det är bra kvallite på bilderna kan man identifiera olika 
individer med olika färgteckning i ansiktet. Det borde vara ganska lätt att få 
tillstånd till kameraövervakning då det inte är den höjd på fotona så att 
människor kan känna sig kränkta. Länsstyrelsens rovdjursansvariga är närmast 
informerade om den delen. 
 
Det är intressant, och värdefullt, om alla som känner till utterförekomster 
rapporterar in aktiva gryt. Man kommer även att ta hjälp av DNA för att se 
rörlighet och släktskap mellan olika uttrar i olika lokaler. Säkras i revirmarkering 
och avföring. 
 
Föreningens nästa stämma skall hållas den 18 maj 2010 kl 1700. 
 
Anteckningar gjorda av Kaj som även fick i uppdrag att justera protokollet. 
 


