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Förslaget till handledning för oljeskadade uttrar (551-11106-08) 
 

 
 
Naturhistoriska riksmuseet har tagit del av remissen och tycker att det bra att det finns en 
handledning för hur oljeskadade uttrar skall tas om hand. Texten är föredömligt kortfattad skriven 
och det är lätt att hitta i handledningen. Vi har valt att inte kommentera rent grammatiska 
felskrivningar. 
 
  
Vi har endast några kommentarer: 
  
Sidan 11, adressen till riksmuseets hemsida som handlar om Statens Vilt är 
www.nrm.se/statensvilt  Här finns riktlinjer om hur man ska gå till väga om man hittar en död utter 
och även aktuella telefonnummer till dem som arbetar med att ta emot döda exemplar av statens 
vilt. Levande, sjuka djur skall tas omhand av en veterinär. Uttrar som dött av sjukdomar eller är 
misstänkt förgiftade skall skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i första hand, för en 
detaljerad obduktion innan de skickas till riksmuseet. 
  
Sidan 13. Märkning av djur som omhändertagits och släppts till frihet: här bör det finnas riktlinjer 
för hur uttern ska märkas. Ett ID-nummer kan tatueras i munnen, men bäst och enklast vore att 
märka uttern med ett microchips av den typ som används för hundar och katter men också på vilda 
djur. Data över omhändertagna utsläppta djur, inklusive id-nummer på chipset, skall skickas till 
SVA och Naturhistoriska riksmuseet: statensvilt@nrm.se  På så sätt kan museet följa upp om 
uttern vid ett senare tillfälle hittas död och skickas in som fallvilt. 
  
Sidan 15. (Bilaga 2 Kontaktlista). Information om var i landet kontaktpersonerna för KFV finns är 
önskvärt. Är det bara tre personer som kan ta hand om skadade uttrar på KFV?  
  
Under information för Naturhistoriska riksmuseet: bäst att hänvisa till växeln i första hand 
 (tel 08-5195 4000) och inte direktnummer till Mortensen och Roos.   
  

 

https://saruman.nrm.se/owa/redir.aspx?C=d3e9a19495ed468d8d80341c42929a99&URL=http%3a%2f%2fwww.nrm.se%2fstatensvilt
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Anders Bignert efter föredragning av intendent Anna 
Roos. I beredningen har också deltagit för forskningsavdelningen Peter Mortensen och Peter 
Nilsson. 
 
 
 
 
Anders Bignert                                            Anna Roos 
  

 


