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Sammanfattning 
Detta åtgärdsprogram är vägledande men inte legalt bindande. 

Tumlare (Phocoena phocoena) förekommer i kalla och tempererade vatten 
på norra halvklotet. I svenska vatten finns tre populationer: Nordsjö-, 
Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Östersjöpopulationen är klassad som Akut 
Hotad (CR) av Artdatabanken, Helcom och IUCN. Antalet Östersjötumlare 
skattades 2011–2013 till endast 497 individer (95 % konfidensintervall 80–
1091). Bälthavspopulationen är klassad som Sårbar (VU) av Helcom, men den 
är inte upptagen på den svenska rödlistan. Arten klassas som Livskraftig (LC) i 
Sverige och globalt.  

Bifångster bedöms vara det största hotet mot tumlare. De bifångas främst i 
bottensatta garn för torsk (Gadus morhua), plattfisk och sjurygg (Cyclopterus 
lumpus). Miljögifter som PCB orsakar nedsatt reproduktionsförmåga och 
immunförsvar hos tumlare. Kunskapen om den aktuella hälsostatusen hos 
tumlare i haven kring Sverige är bristfällig.  

Tumlare har mycket känslig hörsel och påverkas beteendemässigt redan av 
mycket låga nivåer av undervattensbuller. Kraftigt bullrande aktiviteter som 
t.ex. pålning har visats minska tumlarförekomsten inom 20 km avstånd och 
orsaka förflyttningar på minst 50 km. 

Bifångster kan elimineras genom inrättande av fredningsområden där endast 
alternativa fiskeredskap som t.ex. burar, fällor och långrev får användas. 
Genom att använda ljudskrämmor, så kallade pingers, på bottensatta garn kan 
bifångsterna minskas, men inte elimineras. Det är dock okänt hur långvarig och 
storskalig användning av pingers påverkar tumlare på populationsnivå. Risken 
för påverkan från undervattensbuller kan minskas genom införande av 
nationella gränsvärden och vägledningar. 

I detta åtgärdsprogram föreslås sammanlagt 45 åtgärder för tumlare, varav 
XX åtgärder har getts högsta prioritet. De åtgärder som förutsätts finansieras 
av Havs- och vattenmyndighetens medel för genomförande av åtgärdsprogram 
för hotade arter beräknas totalt uppgå till xxxx¤ kr under programmets 
giltighetsperiod 2021–2015. 

  



 

10 
 

Summary 
Text  
The cost for the conservation measures, to be funded from the Swedish Agency 
for Water & Marine management allocation for action plans is estimated at € x 
during the actions plans' validity period 201x-201x. 

  



 

Artfakta 
Artbeskrivning och identifiering 
Beskrivning av arten 
Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta tandvalarna. Vuxna 
individer är cirka 140–170 cm långa och väger runt 40–70 kg (Lockyer & Kinze, 
2003). Honorna blir något större än hanarna. Ryggen är gråsvart, sidorna 
ljusare och magen vit. Ett smalt mörkt streck går från mungipan till 
bröstfenans framkant. Ryggfenan är liten och trekantig. Huvudet är runt och 
nosen trubbig. 

Underarter och populationer  
Tumlare förekommer i kalla och tempererade vatten på norra halvklotet. Arten 
är uppdelad på tre underarter som förekommer i Stilla Havet (P. p. vomerina), 
Atlanten (P. p. phocoena) respektive Svarta Havet (P. p. relicta) (Society for 
Marine Mammalogy Committee on Taxonomy, 2020). Tumlarna kring den 
iberiska halvön och nordvästra Afrika har föreslagits tillhöra ytterligare en 
underart (P. p. meridionalis) (Fontaine et al., 2014, 2010). Underarterna är i 
sin tur uppdelade på flera populationer och i vissa fall även subpopulationer. 
En workshop om tumlare i Norra Atlanten identifierade 18 förvaltningsenheter 
av tumlare i Norra Atlanten (Figur 1) (North Atlantic Marine Mammal 
Commission & Norwegian Institute of Marine Research, 2019).  
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Figur 1. Förvaltningsenheter av tumlare i Norra Atlanten (North Atlantic Marine Mammal 
Commission & Norwegian Institute of Marine Research, 2019). 
 
Tumlarna i haven kring Sverige tillhör tre förvaltningsenheter, här kallade 
Nordsjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen (Figur 
2). Dessa förvaltningsenheter bygger på studier av tumlares genetik (Berggren 
and Wang, 2008; Lah et al., 2016; Palmé et al., 2008; Wang and Berggren, 
1997; Wiemann et al., 2010), morfologi (Galatius et al., 2012), säsongsmässiga 
utbredningsmönster (Carlén et al., 2018; Sveegaard et al., 2015), samt syntes av 
dessa (North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of 
Marine Research, 2019). 

Under maj–september går förvaltningsgränsen mellan Nordsjö- och 
Bälthavspopulationen längs latitud 56,95°N (strax norr om Falkenberg vid den 
svenska kusten). Förvaltningsgränsen mellan Bälthavs- och 
Östersjöpopulationen går under maj–oktober längs en diagonal linje mellan 
Listerlandet i Hanöbukten, Sverige och Jarosławiec nära Słupsk, Polen (Carlén 
et al., 2018). Området mellan denna linje och longitud 13,5°O (öster om 
Skateholm på Skånes sydkust) kallas ofta för ett övergångsområde mellan 
Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Eftersom tumlare är mycket mobila är 
inga gränser exakta, och under sommaren hyser detta område både en mindre 
andel av Bälthavspopulationen (Sveegaard et al., 2015) och sannolikt även 
Östersjötumlare, om än i lägre täthet än öster om dess förvaltningsgräns. För 
övriga tider på året finns det inga förvaltningsgränser framtagna. Det är inte 
fastställt hur långt västerut Östersjötumlare rör sig under vintern, men Ices 
rekommenderar att longitud 13,0°O (öster om Höllviken på Skånes sydkust) 
används som förvaltningsgräns för Östersjötumlare under November–April 
(ICES, 2020a). Detta innebär dock inte att samma gräns rekommenderas för 
Bälthavstumlare under samma tid. 

 



 

 

Figur 2. Förvaltningsgränser under sommaren för tumlarpopulationer i haven kring Sverige. 
 
Internationella Naturvårdsunionen (International Union for Conservation of 
Nature & Natural Resources, IUCN) kategoriserar Östersjötumlaren som en 
underpopulation (Hammond et al., 2008a). IUCN anger även att de definierar 
termen ”population” som det totala antalet individer inom en taxonomisk 
grupp, vilket skiljer sig från vad som är vanligt inom biologin. Vidare definierar 
IUCN ”underpopulation” som en geografiskt eller på annat sätt separat grupp 
inom en population med begränsat demografiskt eller genetiskt utbyte 
(vanligtvis ett eller färre gametutbyten per år). 

Förväxlingsarter 
En levande tumlare känns bäst igen på den låga triangelformade ryggfenan när 
tumlaren ”rullar” upp lågt i vattenytan och ned igen. För att kunna se den 
behöver havet vara lugnt. Tumlare är vanligen skygga och förekommer oftast 
ensamma eller som en vuxen hona i sällskap av sin kalv. Fler djur kan dock 
samlas vid gynnsamma förhållanden. Det är sällsynt att tumlare närmar sig 
fartyg, hoppas högt ur vattnet eller rider på bogvågen såsom många delfinarter 
gör. Delfiner är generellt betydligt större, har en högre och mer bakåtböjd 
ryggfena och de flesta arter har även en lång nos. Sälar har inte ryggfena och i 
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vattnet syns deras huvud ofta som ett mörkt flöte som guppar upp och ned på 
ett och samma ställe. 

En strandad tumlare skiljs lättast från en delfin genom tänderna. Tumlare 
har små trubbiga och från sidan tillplattade tänder medan delfinernas tänder är 
längre och koniska.  Till skillnad från både tumlare och delfiner har sälar päls 
och deras tänder har olika form på olika platser i munnen (Figur 3). En 
tandidentifieringsguide för tandvalar som förekommer i svenska vatten finns 
på webbsidan för nätverket valar.se. 

 

 

 



 

 

Figur 3. (a) Skalle av tumlare, (b) skalle av öresvin/flasknosdelfin, samt (c) underkäke från 
gråsäl, knubbsäl och vikare. Notera tändernas olika form. Hos en levande tumlare syns 
endast den övre rundade delen av tanden. 

Bevaranderelevant genetik 
Genetisk variation och genetiska problem 
I en studie av tumlare som bifångats i Östersjön, Kattegatt–Skagerrak och 
Norges västkust under 1985–1993 fann man att den genetiska variationen var 
som lägst i Östersjön och ökade västerut (Wang & Berggren, 1997). 
Motsvarande mönster påvisades inte en i senare studie efter korrigering för 
antal prover per population (Lah et al., 2016). I båda studierna var antalet 
prover från inre Östersjön dock mycket begränsat, vilket belyser behovet av 
insamling av prover från Östersjöpopulationen. 

En analys av 95 olika däggdjursarter har visat att det i genomsnitt krävs en 
populationsstorlek på minst 3876 individer (95 % konfidensintervall 2261–
5095) för att en population ska vara livskraftig ur genetiskt perspektiv (Traill et 
al., 2007). Detta kan jämföras med populationsestimatet för Östersjötumlaren 
på 497 individer (95 % konfidensintervall 80–1091; Sambah, 2016).  

Inavel ökar risken för utdöende genom negativa effekter på alla aspekter av 
reproduktion och överlevnad, inklusive spermieproduktion, parningsförmåga, 
honors fruktsamhet, avkommors överlevnad, honornas förmåga att 
omhänderta sina ungar, ålder för könsmognad, samt överlevnad av vuxna djur 
(Frankham, 2005). Minskad genetisk variation minskar även populationens 
resiliens (motstånds- och återhämtningsförmåga) samt anpassningsförmåga 
till miljöförändringar som t.ex. klimatförändringar eller nya eller förändrade 
sjukdomar och parasiter (Frankham, 2005; Lacy, 1997). 
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Biologi och ekologi 
Livscykel 
Tumlare är säsongsreproduktiva och i skandinaviska vatten sker parningen 
kring juli–augusti. Hanar blir könsmogna vid 3–4 års ålder och honor vid 3–5 
års ålder. Honorna blir sällan dräktiga samma år som de blir könsmogna, men 
föder därefter i oftast en kalv vartannat, eller i mer sällsynta fall varje år. 
Dräktigheten varar i cirka 10–11 månader, vilket innebär att kalvarna föds 
kring maj–juli. Kalvarna diar i cirka 8–10 månader. Tumlare blir sällan över 12 
år gamla (Börjesson and Read, 2003; Kesselring et al., 2018, 2017; Lockyer, 
2003; Lockyer and Kinze, 2003; Murphy et al., 2020; Read and Hohn, 1995; 
Sørensen and Kinze, 1994) (Figur 4). Förändringar i ålder för könsmognad har 
observerats variera över tid, och en möjlig orsak till detta föreslås vara 
begränsningar i tillgång till lämplig föda (Murphy et al., 2020). Tumlare 
beräknas har en maximal tillväxthastighet på cirka 4–9,4 % per år (Barlow & 
Boveng, 1991; Caswell et al., 1998; Woodley & Read, 1991). I 
förvaltningssammanhang används 4 % som standard för maximal 
tillväxthastighet . (North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian 
Institute of Marine Research, 2019; Wade, 1998) För Östersjöpopulationen har 
den maximala tillväxthastigheten beräknats till 2,3 % i frånvaro av bifångster 
och påverkan från reproduktionsnedsättande miljögifter (Cervin et al., 2020). 

 

 

 

Figur 4. Årscykel beräknad för tumlare bifångade eller strandade i Kattegatt och Skagerrak 
under perioden 1980–1997, respektive fångade i Lilla Bält, Danmark, 1942–1944. Figurerna 
bygger främst på data från Börjesson & Read (2003) samt Lockyer & Kinze (2003). 

Livsmiljö 

Dyk- och ekolokaliseringsförmåga 
Tumlare tillbringar hela sitt liv i vattnet. Det är stora variationer mellan 
individer när det gäller dykbeteende och förflyttning, över året och mellan 
geografiska platser. Tumlare som har försetts med satellitsändare i danska 



 

vatten stannar över kontinentalsockeln året runt, medan tumlare från vattnen 
väster om Grönland till stor del lämnar kontinentalsockeln och nyttjar djupare 
vatten i Norra Atlanten under januari–juni (Nielsen et al., 2018). Det 
genomsnittliga vattendjupet för dagliga positioner för 71 Nordsjö- och 
Bälthavstumlare som försetts med satellitsändare i danska vatten var 84 m 
(Nielsen et al., 2018). Det djupaste dyket som har uppmätts för tumlare är 
410 m i Norra Atlanten (Nielsen et al., 2018). Över kontinentalsockeln är de 
maximala dykdjupen ungefär desamma som bottendjupen (Nielsen et al., 2018; 
Otani et al., 1998; Teilmann et al., 2007; Westgate et al., 1995). Tumlare har 
olika typer av dyk för bl.a. födosök, vila och transport (Linnenschmidt et al., 
2013; Otani et al., 1998; Teilmann et al., 2007; Westgate et al., 1995; Wright et 
al., 2017). Det genomsnittliga dykdjupet inkluderar alla typer av dyk. För 
tumlare försedda med sändare väster om Grönland har mediandjupet 
uppmätts till 200 m (Nielsen et al., 2018), medan medeldjupet har uppmätts 
till 12–25 m för tumlare som försetts med sändare i Danmark, Kanada och 
Japan (Otani et al., 1998; Teilmann et al., 2007; Westgate et al., 1995). För de 
senare tumlarna var de flesta dyken korta och dykfrekvensen hög, ca 30 – 40 
dyk per timme.  

Liksom för andra valar är hörseln tumlarens främsta sinne. Tumlare har ett 
brett hörselomfång och är beroende av att kunna höra både ljud från 
omgivningen och ekot av sina egna signaler för att överleva. I Figur 5 visas 
hörselkurvor för två tumlare uppmätta vid beteendestudier i fångenskap 
(Kastelein et al., 2010). Liknande hörselkurvor har uppmätts hos 15 levande 
strandade och 12 vilda tumlare oavsiktligt fångade i sillbottengarn (nätgårdar) i 
danska vatten (Ruser et al., 2016). 
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Figur 5. Hörselkurvor för två tumlare uppmätt vid beteendestudier i fångenskap (efter 
Kastelein et al. (2010)). Tumlare hör de ljud som befinner sig ovanför kurvan. 

Tumlare skickar ut serier med kraftiga, riktade klicksignaler på hög frekvens 
(110–150 kHz, medelkällstyrka 191 dB re 1 μPa pp @ 1 m (Kyhn et al., 2013; 
Macaulay et al., 2017; Møhl and Andersen, 1973; Verboom and Kastelein, 1997; 
Villadsgaard et al., 2007). Man kan idag inte särskilja ekolokaliseringssignaler 
från olika tumlarindivider, men man kan däremot koppla olika typer av 
ekolokaliseringsbeteenden till olika förehavanden, som t.ex. orientering i 
omgivningen, födosök och kommunikation (Clausen et al., 2011; Sørensen et 
al., 2018; Verfuβ et al., 2005; Wisniewska et al., 2016). Vid födosök är 
tidsintervallet mellan klicken mycket kort (Verfuβ et al., 2005; Wisniewska et 
al., 2016). 

Föda och födosöksbeteende 
Studier av tumlares maginnehåll, stabila isotoper i musklerna och 
ekolokaliseringsklick visar att deras födoval och födosöksbeteendet varierar 
mellan årstider och lokaler (Aarefjord et al., 1995; Andreasen et al., 2017; 
Fontaine et al., 2007; Pierce et al., 2007; Schaffeld et al., 2016; Sveegaard et al., 
2012a). I Skagerrak och Kattegatt har man funnit att tumlarens generella 
utbredningsmönster till stor del kan förklaras med sillens utbredningsmönster 
(Sveegaard et al., 2012b). I en större rumslig skala visar analyser av både 
maginnehåll (Aarefjord et al., 1995) och stabila isotoper i muskler (Fontaine et 
al., 2007) på ett generellt skifte från en dominans av bottenlevande bytesarter i 
de grunda vattnen i södra Östersjön, Bälthavet och Kattegatt, till en dominans 
av pelagiska arter i de djupare vattnen utanför Norge. Samma mönster, men ur 
ett evolutionärt tidsperspektiv, har man funnit vid analyser av skallform av 
tumlare från Östersjö-, Kattegatt- och Nordsjöpopulationen. 
Bälthavspopulationen har visat sig ha mer nedåtriktad nos än de två övriga, 
vilket tolkas som en anpassning till en högre andel bottenlevande föda i 
grundare vatten (Galatius et al., 2012). 

Maginnehållsstudierna visar att tumlare äter ett mycket stort antal fiskarter, 
men att sill (Clupea harengus) och torsk dominerar. Andra vanligt 
förekommande arter är övriga torskfiskar (Gadidae spp.), skarpsill (Sprattus 
sprattus) och smörbultar (Gobidae spp.) (Aarefjord et al., 1995; Andreasen et 
al., 2017; Börjesson et al., 2003; Ross, 2016; Sveegaard et al., 2012a). För 
vuxna honor i Skagerrak och Kattegatt har pirål (Myxine glutinosa) visats 
utgöra en ganska stor andel av födan (Börjesson et al., 2003). I sydvästra 
Östersjön har man funnit att juveniler äter en mindre andel sill och torsk och 
mer smörbultar än vuxna tumlare (Andreasen et al., 2017). 

I Sydvästra Östersjön fann man att den genomsnittliga storleken på 
konsumerad torsk var 23 cm och sill 18 cm (Andreasen et al., 2017). I Öresund 
var den genomsnittliga bytesstorleken 17 cm (Sveegaard et al., 2012a), och i 
vattnen från södra Östersjön till Norska havet har man funnit att merparten av 
tumlares bytesdjur i genomsnitt är 25 cm eller mindre (Aarefjord et al., 1995; 
Börjesson et al., 2003). Dessa resultat är beräknade från storleken på de 
otoliter (hörselstenar från fisk) som man har funnit i tumlarnas magar. Genom 



 

att sätta mätinstrument på fem tumlare i Kattegatt och Bälthavet och registrera 
ekona från deras egna signaler har man kunnat mäta stjärtslagen från de fiskar 
som tumlarna jagar. Denna studie visar att fisken bara är 3–10 cm (Wisniewska 
et al., 2016). Skillnaden kan bero på att rester från så små fiskar är svåra att 
finna i maganalyser, eller på variation i tid och rum. 

Akustiska studier med stationära instrument eller instrument fästa på 
tumlare visar att tumlare födosöker i en större utsträckning under natten än på 
dagen (Brandt et al., 2014; Carlström, 2005; Linnenschmidt et al., 2013; 
Mikkelsen et al., 2013; Todd et al., 2009; Wisniewska et al., 2016). För fem 
tumlare i Bälthavet uppmättes på dagen 0–200 försök i timmen att fånga bytet 
och på natten 50–550. Vid mer än 90 % av försöken bedömdes tumlarna ha 
fångat bytet (Wisniewska et al., 2016).  

Viktiga områden 
Tumlarens höga energibehov gör att dess utbredning är tätt knuten till 
produktiva områden (Embling et al., 2010; Gilles et al., 2011; Sveegaard et al., 
2012b) med god förekomst av föredragna bytesarter (Gilles et al., 2016; 
Johnston et al., 2005; Sveegaard et al., 2012a). Vuxna honor har störst 
energibehov eftersom dräktighet och digivning är mycket energikrävande 
(Lockyer, 2007), varför de kan vara särskilt beroende av produktiva områden. 

I svenska vatten är kunskapen om samband mellan tumlarförekomst och 
habitat mycket begränsad, varför viktiga områden för tumlare har identifierats 
baserat på data om tumlarförekomst och inte habitatfaktorer (Carlström & 
Carlén, 2016). I Skagerrak, Kattegatt och Öresund identifierades viktiga 
områden baserat på utbredningsmönster av tumlare som försetts med 
satellitsändare i danska vatten. I Östersjön baserades de på sannolikhet för 
förekomst av tumlare beräknat från en akustisk inventering. Målsättningen var 
att identifiera de områden som nyttjas av minst 30 % av respektive population 
per kvartal. Det är viktigt att notera att inga analyser gjordes för södra 
Östersjön under perioden november–april på grund av bristande kunskap om 
hur Bälthavs- och Östersjöpopulationerna överlappar i detta område under 
denna tid på året. Eftersom tumlaren är en migrerande art och vuxna honor i 
princip är dräktiga eller ger di året runt gjordes ingen vägning mellan olika 
kvartal. Rapportens tillvägagångssätt följder kriterier uppsatta av konventionen 
för biologisk mångfald (Convention of Biological Diversity, CBD), EU (EC, 
2007) och Ross et al. (2011), samt en vägledning som Europakommissionen 
har utvecklat för urval av utpekande av marina Natura 2000-områden (EC, 
2007). Sammanlagt identifierades åtta skyddsvärda områden för tumlare i 
svenska vatten (Figur 6): 

• (1) Jyllands nordspets som nyttjas av Nordsjöpopulationen. 
• (2) Fladen och Lilla Middelgrund, (3) Stora Middelgrund och norra 

Öresund, samt (4) sydvästra Östersjön. Dessa områden nyttjas främst 
av Bälthavspopulationen, åtminstone under sommaren. Ingen analys 
gjordes av viktiga områden för tumlare i sydvästra Östersjön under 
vinterhalvåret. 
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• (5) Hanöbukten, (6) söder om Öland (7) Midsjöbankarna och Hoburgs 
bank, samt (8) Norra Öland, vilka nyttjas av Östersjöpopulationen. 

 

Figur 6. Viktiga områden för tumlare i svenska vatten per kvartal. Siffrorna följer 
numreringen i texten. Observera att i sydvästra Östersjön har ingen analys gjorts för 
perioden november–april. Områdena i Skagerrak och Kattegatt är baserade på Sveegaard 
et al. (2011b) och i Östersjön på Carlén m.fl. (2018). Förvaltningsgränser för 
Bälthavspopulationen enligt Sveegaard et al. (2015) respektive mellan Bälthavs- och 
Östersjöpopulationen enligt Carlén m.fl. (2018), båda under sommaren. 

Artens lämplighet som signal- eller indikatorart 
Som toppredator med hög känslighet för PCB är tumlare en god indikatorart 
för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Arten är även en god indikator för 
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård då låga 
bifångster indikerar ett hållbart fiske där ekosystemansatsen har satts i 
centrum. Dessa aspekter, tillsammans med artens låga reaktionströskel för 
undervattensbuller, bidrar även till dess lämplighet som indikatorart för 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Som enda val i svenska vatten året runt är tumlaren en stark symbol och 
flaggskeppsart för levande hav. 
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Utbredning och populationsstatus 
Historik och trender 

Östersjöpopulationen 
Historiska uppgifter om observationer, fångster och bifångster av tumlare 
vittnar att under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal hade arten ett större 
utbredningsområde i Östersjön än idag. I en sammanställning av historiska 
rapporter ges exempel på observationer i norra Bottenviken, östra Finska viken 
inklusive floden Neva och Ladogasjön och Estniska och Lettiska vatten 
inklusive floden Daugava nära Riga (Koschinski, 2001). I norra Sverige finns en 
rapport om en grupp tumlare i Ångermanälven nära Kramfors (Svärdson, 
1955). Bifångster av fem  dräktiga tumlare  i ryska vatten i östra Gdanskbukten 
vid Baltijsk (Pillau) under 1 mars–5 maj 1905 (Koschinski, 2001) visar också på 
ett större utbredningsområde under denna tid på året än idag (Carlén et al., 
2018). 

Baserat på tillgängliga historiska uppgifter går det inte att skatta hur stor 
Östersjöpopulationen har varit, men oavsett osäkerheter i vissa uppgifter visar 
de tydligt på att tumlare har var betydligt mer talrika än de är idag. År 1924 
sägs hundratals tumlare ha drunknat under isen vid Bornholm för att hittas av 
fiskare under våren. Troligtvis samma år rapporteras om cirka hundra tumlare 
som stängdes in av isen och drunknade i Kapellhamnsviken på norra Gotland. 
År 1924 rapporteras återigen om hundratals drunknade tumlare vid Bornholm 
som under våren sågs flyta i ytan eller trålas upp från botten som förruttnande 
kroppar. Våren 1940 sägs hundratals döda tumlare ha flutit iland på Skånes 
ostkust vid ostliga vindar, liksom på Fårö där hundratals kroppar låg och 
ruttnade under sommaren (Svärdson, 1955). Polska jaktdata indikerar att 
sammanlagt ca 1500 tumlare fångades under åren 1922–1935 (Psuty, 2013; 
Skóra and Kuklik, 2003). En insamling av 50 bifångade tumlare i svenska 
laxredskap, i huvudsak i vattnen fr.o.m. Hanöbukten t.o.m. Gotland, från 
november 1960 till oktober 1961 visar att arten fortfarande var vanligt 
förekommande i Östersjön under denna tid (Lindroth, 1962). En intervjustudie 
genomförd år 1987 med 175 kustväktare, färjeoperatörer och fiskare indikerar 
att arten minskade kraftigt i antal i svenska vatten från 1960-talet fram till och 
med 1980-talet (Berggren, 1995). En sammanfattande artikel om insamlingar 
och rapporter om bifångade, strandade döda och observerade levande tumlare i 
polska vatten visar på en kraftig nedgång från 1920-talet till 1990-talet (Skóra 
& Kuklik, 2003). 

Eftersom endast en inventering har gjorts av Östersjötumlaren saknas 
kunskap om aktuell trend för populationen. En modellering på populationsnivå 
har dock gjorts baserat på den enda populationsuppskattningen och beräknade 
bifångster för åren 2009–2017. Bifångsterna beräknades i sin tur på 
observerad bifångstfrekvens av Bälthavspopulationen som justerats för den 
lägre tumlardensiteten och den rapporterade fiskeansträngningen inom 
Östersjötumlarens utbredningsområde. Med denna metod beräknades antalet 
Östersjötumlare år 2017 vara 91 % av antalet år 2009 (90 % 



 

22 
 

sannolikhetsintervall 0,84–0,96 %) och den nuvarande trenden svagt negativ. 
Resultaten är dock osäkra pga. osäkerheter i underliggande data (North 
Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine 
Research, 2019). 

Bälthavspopulationen 
Merparten av Bälthavspopulationens utbredningsområde har inventerats fem 
gånger från 1994 till 2020 (1994: Small Cetacean Abundance in the North Sea, 
Scans; 2005: Small Cetaceans in the European Atlantic & North Sea, Scans-II; 
2012, MiniScans; 2016: Scans-III; 2020: MiniScans-II) (Hammond et al., 2017, 
2013, 2002; Viquerat et al., 2014). Data från 2020 har ännu inte publicerats, 
men preliminära beräkningar för perioden 1994–2016 tyder inte på någon 
statistisk förändring i antalet (Hammond et al., 2017). De vida 
konfidensintervallen gör dock att endast stora förändringar kan upptäckas med 
denna metod och skillnader i vilket område som har inventerats under olika år 
bidrar med ytterligare osäkerhet. 

Med samma modelleringsmetod som för Östersjöpopulationen, men baserat 
på de fyra inventeringarna 1994–2016, skattade bifångster för åren 2009–
2017, samt ett antagande om konstant bifångst år 1994–2009, beräknas 
Bälthavspopulationen år 2017 ha varit 78 % av antalet år 1994 (90 % 
sannolikhetsintervall 61–86 %). Den nuvarande trenden beräknas vara svagt 
positiv. Resultaten är dock osäkra pga. osäkerheter i underliggande data (North 
Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine 
Research, 2019).  

Nordsjöpopulationen 
Merparten av Nordsjöpopulationens utbredningsområde har inventerats tre 
gånger från 1994 till 2016 (1994: Small Cetacean Abundance in the North Sea, 
Scans; 2005: Small Cetaceans in the European Atlantic & North Sea, Scans-II; 
2016: Scans-III) (Hammond et al., 2017, 2013, 2002). Preliminära beräkningar 
för perioden 1994–2016 tyder inte på någon statistisk förändring i antalet 
(Hammond et al., 2017). De vida konfidensintervallen gör dock att endast stora 
förändringar kan upptäckas med denna metod. 

Med samma modelleringsmetod som för de två andra populationerna, men 
baserat på de tre inventeringarna 1994–2016 och skattade bifångster för åren 
1966–2017, beräknas Nordsjöpopulationen år 2017 ha varit 87 % av antalet år 
1966 (90 % sannolikhetsintervall 67–93 %). Sedan 2005 bedöms populationen 
ha varit relativt stabil. Resultaten är dock osäkra pga. osäkerheter i 
underliggande data (North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian 
Institute of Marine Research, 2019). 

För Nordsjöpopulationen påvisades en markant förändring i 
utbredningsmönstret i Nordsjön från 1994 till 2005, från högre densitet i norr 
till högre densitet i söder (Hammond et al., 2013). Preliminära resultat tyder på 
att denna omfördelning kvarstod år 2016 (Hammond et al., 2017). 



 

Orsaker till tillbakagång 

Jakt 
Polska data om jaktpremier på tumlare visar att i området kring Helhalvön i 
Puck Bay, dvs. inom Östersjötumlarens utbredningsområde såsom vi känner 
till det idag, fångades ca 700 tumlare åren 1922–1933 och uppskattningsvis ca 
800 tumlare 1934–1935 (Psuty, 2013; Skóra and Kuklik, 2003). Tumlarna 
fångades främst i laxdrivgarn under april och maj och tumlarleveroljan 
användes inom den traditionella medicinen. 

Danska skatteuppgifter visar att omfattande jakt påbörjades redan under 
1300-talet i Lilla Bält och under 1400-talet i Isefjord på norra Själland. Under 
1700-talet påbörjades större organiserad jakt vid Skagen och sammantaget 
beräknas cirka 42 000 tumlare ha fångats i danska vatten under detta 
århundrade. Under 1800-talet beräknas den sammanlagda fångsten i danska 
vatten ha uppgått till cirka 140 000 djur (Lockyer & Kinze, 2003). Under 1900-
talet jagades tumlare främst under världskrigen och sammanlagt togs ca 3000 
djur i Lilla Bält och Isefjord (Kinze, 1995; Lockyer & Kinze, 2003). I Lilla Bält 
bedrevs jakten genom att driva upp tumlare på land, och i Isefjord genom att 
fånga tumlare i särskilda fällor (Andersen, 1982; Kinze, 1995; Møhl-Hansen, 
1954). Främst togs späcket tillvara för att användas till lampolja (Andersen, 
1982; Kinze, 1995). 

Det har tidigare antagits att jakten i danska vatten i huvudsak bedrevs på 
tumlare som säsongsmässigt migrerade ut ur Östersjön under senhösten och 
tillbaka under våren, och att jakten minskade i omfattning pga. minskad 
förekomst av tumlare (Lockyer and Kinze, 2003). En genomgång av de 
historiska källorna finner dock inget stöd för detta antagande, utan tyder på att 
jakten istället bedrevs när tumlarnas späckinnehåll var som högst, jakten 
minskade i omfattning pga. minskade priser på tumlartran och den lägre 
jaktframgången under världskrigen förklaras med att jakten bedrevs av mindre 
erfarna personer (Kinze, 2017). Det saknas därmed stöd för antagandet om att 
jakten i inre danska vatten påverkat Östersjöpopulationen.  

Bifångster 

Nationella skattningar och minimiuppgifter om bifångster 
Bifångster bedöms i dagsläget vara det största hotet mot tumlare (Brownell Jr 
et al., 2019; Hammond et al., 2008a, 2008b; HELCOM, 2013). I haven kring 
Sverige började de traditionella bomullsgarnen att ersättas av tunna, flexibla 
och transparenta syntetiska garn under 1960-talet (Žydelis et al., 2009), vilket 
medförde en markant ökad fiskeeffektivitet (Potter & Pawson, 1991). Samma 
egenskaper medför troligtvis även ökade bifångster (Northridge et al., 2016).  

Tumlare bifångas främst i bottensatta garn och man har funnit att 
bifångstfrekvensen ökar med ökad maskstorlek (Northridge et al., 2016; Palka 
et al., 2008). Exempel på bottensatta garn som tumlare riskerar att fastna i är 
garn för torsk, plattfisk eller sjurygg, samt drivgarn för lax (Salmo salar). 
Sedan 2002 finns det en generell begränsning på 2,5 km för drivgarn inom EU. 
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Östersjön var undantagen denna begränsning fram till år 2008 och i polska 
vatten fortgår ett omfattande fiske med drivgarn som är ankrade i ena änden, 
s.k. svajgarn (EC-DGMARE, 2014). Dessa är förbjudna i Sverige. Baserat på 
insamlade bifångade tumlare 1989–1991 beräknas laxdrivgarn tidigare ha stått 
för en betydande andel av tumlarbifångsterna i svenska vatten i Östersjön 
(Berggren, 1994; Berggren et al., 2002). En genomgång av ett utdrag ur 
Göteborgs Naturhistoriska Museums databas bekräftar denna slutsats (Julia 
Carlström, 2 februari 2017, pers. comm.). 

För att tumlare ska kunna undvika att fastna i fisknät krävs att de 
ekolokaliserar, har förmågan att upptäcka nätet i tid, samt förstår att de ska 
undvika det. Med hjälp av akustiska instrument fästa på sex vilda tumlare i 
danska vatten har man visat att den individuella skillnaden är stor, men 
överlag ”klickade” de studerade individerna omkring 95 % av tiden (Wright, 
2013). Tumlare som utsätts för höga bullernivåer har också visats tystna, vilket 
också gör dem akustiskt ”blinda” (Wisniewska et al., 2018). Tumlare har 
tidigare beräknats kunna upptäcka fisknät på 13–26 m (Villadsgaard et al., 
2007), men senare mätningar av ekon av konstgjorda tumlarsignaler visar att 
de bör kunna upptäcka dem på minst 50 m avstånd (Wahlberg, 2019). Vid 
förhöjda omgivande ljudnivåer och om tumlaren inte närmar sig nätet rakt 
framifrån minskar dock det teoretiska detektionsavståndet (Kastelein et al., 
2000; Mooney et al., 2007, 2004). I en studie på vilda tumlare fann man att de 
undvek ett kummelgarn, i vilket man skurit sönder alla horisontella strukturer 
för att undvika bifångst, på över 80 m avstånd, men enstaka individer 
passerade inom 10 m avstånd (Nielsen et al., 2012). I en annan studie följdes 
tumlares rörelsemönster runt ett bottensatt garn med akustiska instrument. 
Även här observerades tumlare vända inom 10 m från nätet, men även bifångst 
av tumlare (MacAulay et al., 2019). Sammantaget tyder detta på att tumlare har 
den fysiologiska förmågan att upptäcka fisknät, men förhållanden ibland 
förhindrar eller försvårar upptäckt, och det är möjligt att tumlare gör misstag 
eller inte förstår att ett nät utgör en fara.  

Sverige 
Aktuella och säkra uppskattningar av bifångster av tumlare saknas för svenska 
vatten. Under 1995–1997 genomfördes observatörsprogram i torskgarnsfisket i 
Skagerrak och Kattegatt. Totalt observerades 23 tumlarbifångster och det totala 
antalet bifångade djur i Skagerrak beräknades till 90–155 djur och i Kattegatt 
till 43–65 djur (Carlström, 2003). År 2002 genomfördes telefonintervjuer om 
bifångster av marina däggdjur och fåglar med 220 slumpvis utvalda fiskare, 
motsvarande närmare 17 % av den svenska fiskeflottan år 2001 (Lunneryd et 
al., 2004). Längs västkusten rapporterades 10 bifångade tumlare, varav 7 i 
bottensatta nät och 3 i trål. Den totala årliga bifångsten beräknades till 114 djur 
(95 % konfidensintervall 84–148). I Östersjön rapporterades ingen bifångad 
tumlare. Sedan dessa undersökningar gjordes har den svenska 
fiskeansträngningen med garn minskat inom tumlarens utbredningsområde, 
framförallt i södra Östersjön. 



 

I Helcoms databas över rapporterade bifångade tumlare finns för åren 
2001–2008 data om 24 insamlade och obducerade bifångade tumlare från 
svenska vatten, varav tre från Skagerrak, tio från Kattegatt, åtta från Öresund 
och tre från Södra Östersjön (från Östersjön år 2001, 2005 och 2006; 
geografiska definitioner av havsområdena enligt Helcom; Helcom 2020a). 
Dessa uppgifter är endast minimuppgifter och ingen skattning av total bifångst. 

 

 

Figur 7. Summa av fiskeansträngning från svenskt fiske. Blå linje representerar fiske med 
grimgarn, skäddegarn, tungegarn, laxdrivgarn, piggvarsgarn och laxgarn. De maximala 
maskstorlekarna för detta fiske ligger mellan 180 to 280 mm (diagonalmaska). Röd linje 
representerar fiske med öring, krabbe, torsk, bleke, hajgarn samt gös, aborre, sik och 
gäddnät. De maximala maskstorlekarna ligger mellan 80 och 170 mm (diagonalmaska)  i (A) 
Skagerrak och Kattegatt respektive (B) Östersjön söder om 60°N från 2001 till 2015. 

I Figur 7 visas en sammanställning av svenskt fiske med passiva nätredskap 
(kilometer garn per fiskedag) inrapporterat med hjälp av EU-loggboken under 
2001–2015. Östersjön inkluderar endast data inrapporterad söder om 60°N 
eftersom tumlare numera sällan observeras längre norrut. Gränsen mellan 
Kattegatt och Östersjön går vid latitud 56 grader på västkusten. Södra 
Östersjön inkluderar områden söder om 56 grader och inkluderar därmed 
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större delar av ICES område 23 samt 24. Alla licensierade fiskare som fiskar i 
Sverige måste rapportera sina fångster och fiskeansträngning till loggboken 
som är uppbyggd av två delar. En del är en daglig loggbok som omfattar båtar 
över 10 m och där anteckningar över fångst och ansträngning förs varje dag 
som fisket utförts. För mindre båtar under 10 m finns möjligheten att föra en 
månadsjournal, så kallad kustfiskejournal. I denna sammanfattas en månads 
fiske (fångst och ansträngning) för respektive redskap. För torskfiske gäller 
dock daglig loggboksföring för båtar över 8 m. Fiske med grimgarn, 
skäddegarn, tungegarn, laxdrivgarn, piggvarsgarn och laxgarn med en 
(diagonallängd >170–280 mm) har summerats samt fiske med öring, krabba, 
torsk, bleka, hajgarn samt gös, aborre, sik och gäddnät (en diagonallängd upp 
till 170 mm)   

Från 2001 till 2015 minskade fiskets sammanlagda ansträngning med garn 
med 18 % i Skagerrak och Kattegatt. Den största minskningen (66 %) skedde i 
fisket efter torsk och öring med finmaskiga garn. Fisket med grimgarn, 
skäddegarn, tungegarn, laxdrivgarn, piggvarsgarn och laxgarn var däremot i 
stort sett oförändrat. Under 2015 utgjorde stormaskiga garn 87 % av den totala 
ansträngningen med garn i Skagerrak och Kattegatt. 

I södra Östersjön minskade garnfiskets totala ansträngning med 82 % från 
2001 till 2015. Garnfisket med stormaskiga garn minskade med 70 %. Fisket 
med finmaskiga garn minskade med 84 %. Det är framförallt fisket efter torsk 
som har minskat. Under 2015 utgjorde garnfisket med en maskstorlek upp till 
170 mm maska 82 % av den totala ansträngningen i detta område. 

Anledningarna till att det svenska kustfisket med garn har minskat under de 
senaste femton åren är flera: minskade fiskbestånd, ökade problem med 
sälskador på fångst och redskap, samt förändringar i regelverk. Av detta kan 
man särskilt bemärka att det är förbjudet att fiska efter det östra 
torskbeståndet i Östersjön sedan sommaren 2019 (se avsnitt Aktuell 
hotsituation). 

För svenskt fritidsfiske saknas uppgifter för att kunna skatta omfattningen 
av bifångster. Det pågår inte någon form av datainsamling om bifångster riktad 
mot fritidsfiske och den statistik som samlas in om fritidsfiskeansträngning är 
inte användbar för skattningar av bifångster. 

Närliggande länder 
Från Sveriges grannländer finns publicerade skattningar om antalet bifångade 
tumlare från bl.a. Danmark och Tyskland. Baserat på data från 
observatörsprogram samt fiskestatistik för det danska fisket med bottensatta 
garn i Nordsjön beräknades sammanlagt 5591–5817 tumlare (resultatet 
varierar beroende på vilken metod som användes, 95 % konfidensintervall 
2867–7566) ha bifångats under perioden 1987–2001 (Vinther & Larsen, 2004). 
I den tyska delen av Östersjön rapporterades 105 bifångade tumlare under 
1990–2001. Tumlarna rapporterades antingen som bifångade i bottensatta 
garn eller påträffades döda med tydliga nätmärken på stränderna (Siebert et 
al., 2006). I tillägg till dessa uppgifter beräknas 82 tumlare ha bifångats i tyska 



 

Östersjön under 2002, baserat på en intervjustudie och fiskedata för yrkes- och 
deltidsfiskare (Rubsch & Kock, 2004). 

Eftersom alla bifångade tumlare inte rapporteras är uppgifter om antalet 
rapporterade bifångade tumlare en minimuppgift. För polska vatten 
sammanställer Hel Marine Station vid Gdansk universitet information om 
bifångade tumlare. Under 1990–2009 rapporterades sammanlagt 66 bifångade 
tumlare. Av dessa hade 39 % bifångats i svajgarn för laxfiskar, 35 % i torskgarn, 
21 % i andra passiva garn, 3 % i trål och 2 % i drivgarn (EC-DGMARE, 2014). 
Helcom sammanställer uppgifter om rapporterade bifångade tumlare från alla 
medlemsländer. Utöver de uppgifter som har nämnts ovan finns där sedan år 
2000 rapporter om sju bifångade tumlare i tyska Östersjön år 2003–2004 och 
2006, 11 i Polen år 2016 och en år 2018, två i Litauen 2001 respektive 2003, 
samt två i Lettland 2003 respektive 2004 (Helcom, 2020a). 

I Finland bifångades en tumlare i ett laxgarn år 2018. Tumlaren kunde 
frisläppas levande (Olli Loisa, 18 december 2018, pers. comm.). 

Skattning och utvärdering av bifångster på populationsnivå 

Östersjöpopulationen 
För Östersjöpopulationen saknas tillräckligt med data från kamerasystem eller 
oberoende observatörer för att kunna beräkna det totala antalet bifångster. En 
ungefärlig skattning har därför beräknats med hjälp av att korrigera observerad 
bifångstfrekvens av Bälthavstumlare (övre gränsen för 95 % konfidensintervall) 
för Östersjötumlarens lägre densitet och sedan multiplicera denna med den 
inrapporterade fiskeansträngningen med passiva nätredskap inom 
Östersjötumlarens huvudsakliga förvaltningsområde. Detta resulterade i en 
skattning på sju bifångade Östersjötumlare år 2017 (1,4 % av populationen). En 
sammanställning av antalet rapporterade bifångade tumlare, dvs. 
minimiantalet, inom Östersjöpopulationens utbredningsområde under 
perioden 2000–2012 resulterade i cirka tre bifångster per år (0,6 % av 
populationen). Den maximala dödligheten som populationen klarar av 
beräknades till 0,7 djur per år med PBR-metoden (0,1 % av populationen), dvs. 
den överskrids både av den beräknade bifångsten och minimiantalet. Det 
föreligger osäkerheter i underliggande data, men den huvudsakliga slutsatsen 
är att populationen är kraftigt decimerad och inte kan återhämta sig med 
nuvarande bifångstnivåer (North Atlantic Marine Mammal Commission & 
Norwegian Institute of Marine Research, 2019). 

Bälthavspopulationen 
För Bälthavstumlaren har antalet bifångster beräknats från data insamlad med 
kamerasystem och observatörer för perioden (övre 95 % konfidensintervall), 
multiplicerad med inrapporterad fiskeansträngning med passiva nätredskap. 
Detta resulterade i en skattning på 758 bifångade tumlare år 2017 (1,9 % av 
populationen). Den maximala dödligheten som populationen klarar av 
beräknades till 330 alternativt 661 djur per år med PBR-metoden (0,8 eller 
1,6 % av populationen), beroende på vilken osäkerhetsfaktor som tillämpades 
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(se Beräkning av mortalitetsgräns). Av underliggande data bedömdes 
populationsskattningen och bifångstfrekvensen som tillförlitliga, men det 
beräknade antalet bifångster som osäkert framförallt pga. att uppgifterna om 
fiskeansträngning var ofullständiga (bl.a. kunde inga data från Tyskland 
inkluderas) (North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian 
Institute of Marine Research, 2019). 

För år 2014 skattade Ices att 0,41–0,66 % av tumlarna i Kattegatt och 
Bälthavet bifångades (områdets gränser stämmer inte fullt ut med föreslagna 
förvaltningsgränser i Figur 2). På grund av osäkerheter i skattningen 
presenteras 95 % konfidensintervall av antalet beräknade bifångster i relation 
till den bästa populationsuppskattningen (Ices, 2016a). 

Nordsjöpopulationen 
För Nordsjöpopulationen har antalet bifångster beräknats genom att 
multiplicera skattningar av ”typiska” bifångstfrekvenser med skattad och 
beräknad fiskeansträngning för belgiska, danska, engelska, nederländska, 
skotska och tyska fartyg som fiskar med passiva nätredskap i Nordsjön. Detta 
resulterade i en beräkning på ca 4500 bifångade tumlare år 2017 (1,3 % av 
populationen). Av underliggande data bedömdes populationsskattningen som 
tillförlitlig, men det finns stora osäkerheter i det beräknade antalet bifångster 
(North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine 
Research, 2019). Populationens mortalitetsgräns har beräknats till 0,5 % av 
populationsskattningens medianvärde för de senaste 10 åren (Hammond et al., 
2019). Tillämpat på den senaste populationsuppskattningen innebär det 1727 
bifångster per år. 

För år 2013 skattade Ices att 0,45–0,73 %  av tumlarna i Nordsjön 
bifångades (områdets gränser stämmer inte fullt ut med föreslagna 
förvaltningsgränser i Figur 2). På grund av osäkerheter i skattningen 
presenteras 95 % konfidensintervall av antalet beräknade bifångster i relation 
till den bästa populationsuppskattningen (Ices, 2015a). 

Förlorade fiskeredskap 
I tillägg till de fiskeredskap som används aktivt är det möjligt att förlorade 
fiskeredskap, ofta kallade spökgarn, utgör ett problem för tumlare. Globalt 
utgör förlorade fiskeredskap mindre än 10 % av den totala volymen av marint 
skräp och det är ett betydande problem att förlorade fiskeredskap fortsätter att 
fiska (Macfadyen et al., 2009). I haven runt Sverige bedöms förlorade 
nätredskap vara ett större problem i Östersjön än i Västerhavet (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2015). I slutet av 1990-talet skattades cirka 156 km garn 
(1 500 garn, ej länkar) förloras per år i det svenska fisket i Östersjön (Brown & 
Macfadyen, 2007). En intervjustudie visade att högst andel garn (0,28 %) 
förlorades vid utsjöfiske med piggvars- och torskgarn i ett vattenområde som 
sträcker sig från Karlskrona till Västervik och ut till Gotland (Brown et al., 
2005). Detta förklarades med konflikter med trålfiske.  

Baserat på en metod utarbetad av WWF Polen beräknas 5 500–10 000 
torsk- och skäddegarn (räknat som enskilda nät, ej länkar) ha förlorats årligen 



 

av EU:s fiskeflotta i Östersjön under perioden 2005–2008. Med hjälp av 
kompletterande data från dykningar under 2012 beräknas den totala mängden 
nät från partrålar som fastnat på vrak vara 270–800 ton i Polens ekonomiska 
zon och 67–100 ton i Litauens ekonomiska zon. Trots att de insamlade 
fiskeredskapen var i varierande skick hade de flesta fångat fisk, framförallt 
plattfisk och torsk (WWF Poland, 2013, 2015). 

I ett experiment för att mäta fångsteffektiviteten hos förlorade nät sattes 24 
torskgarn i Hanöbukten under 27 månader med start år 1998. Under de tre 
första månaderna minskade fångsteffektiviteten till cirka 20 % för att därefter 
stabiliseras vid cirka 5–6 % (Tschernij & Larsson, 2003).  

Studier av hur förlorade fiskeredskap kan påverka tumlare saknas. 
Strandade tumlare har påträffats intrasslade i delar av garn, men det är svårt 
att avgöra om tumlaren bifångats vid aktivt fiske eller i ett förlorat fiskeredskap 
(Laist, 1997; Simmonds, 2012). 

Miljögifter 
Eftersom tumlare är högt upp i näringskedjan anrikas svårnedbrytbara 
miljögifter i deras vävnader. Exempel på sådana miljögifter är klorerade och 
bromerade ämnen, perflourerade ämnen samt tungmetaller. 

Klorerade och bromerade ämnen är fettlösliga, anrikas i vävnader som t.ex. 
späck och förs över från honor till deras kalvar via mjölken. Exempel på sådana 
ämnen är industrikemikalien PCB, insektsgiftet DDT, dioxiner som bl.a. bildas 
vid förbränning samt vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor, samt 
bromerade flamskyddsmedel. PCB utvecklades på 1920-talet, DDT 
introducerades 1940-talet och båda förbjöds under 1970-talet. Av PCB finns det 
många kongener, dvs. varianter, varför man ofta mäter summan av dem 
(ΣPCB). Toxiciteten hos olika kongener av PCB, dioxiner och dioxinliknande 
föreningar varierar, varför man har infört ett system där toxiska jämförelser 
görs i enheten TEQ (toxic equivalence). 

I tumlare har man funnit att döda strandade djur har betydligt högre halter 
av ΣPCB än de som har dött av bifångst och annat fysiskt trauma (Beineke et 
al., 2005; Jepson et al., 1999; Pierce et al., 2008). Förhöjda halter av PCB och 
det bromerade flamskyddsmedlet PBDE har visats vara associerade med 
avmagring och nedsatt hälsotillstånd, samt korrelerade med histologiska 
förändringar i bräss och mjälte (Beineke et al., 2005). Uppföljande studier 
indikerar att PCB och PBDE nedsätter immunförsvaret (Beineke et al., 2007a, 
2007b) och ett tröskelvärde på 17 mg ΣPCB/kg fettvävnad har föreslagits vara 
gränsen för allvarlig hälsopåverkan hos tumlare (Jepson et al., 2005). ΣPCB 
och hälsostatus har även visats vara korrelerade med reproduktiv hälsa hos 329 
tumlarhonor från Storbritanniens vatten insamlade under åren 1990–2012 
(Murphy et al., 2015). Hos 19,7 % av de könsmogna honorna fanns tecken på 
misslyckad reproduktion (fosterdöd, abort, svåra förlossningar eller dödfödda 
kalvar) och i 16,5 % av reproduktionsorganen fanns infektioner eller tumörer 
som skulle kunna orsaka misslyckad reproduktion. Halten av ΣPCB var 
signifikant högre hos icke könsmogna honor (14,0 mg/kg) och hos könsmogna 
honor som varken var gravida eller gav di (18,5 mg/kg), än hos de som var 
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gravida (6,0 mg/kg) eller gav di (7,5 mg/kg) (Murphy et al., 2015). Man har 
tidigare visat att vuxna honor har lägre halt av ΣPCB än vuxna hanar, genom 
att det fettlösliga giftet förs över till deras kalvar (Jepson et al., 1999). 

Halterna av PCB hos tumlare i haven kring Sverige har varit alarmerande 
höga, särskilt i Östersjön (Berggren et al., 1999; Bruhn et al., 1999; Falandysz et 
al., 2002; Kannan et al., 1993) Från tumlare i Skagerrak och Kattegatt har man 
funnit en minskning från 1978–1981 till 1988–1990 (Berggren et al., 1999). 
Preliminära resultat tyder på en minskning från 1972 – 2012 (Roos, 2015).   

Miljöövervakning av persistenta organiska miljögifter och TEQ-värden i 
sillgrissleägg (Uria aalge) visar på generellt minskande halter sedan 1990-talet, 
även om minskningen sker med olika takt för olika ämnen och olika PCB-
kongener (Jörundsdóttir et al., 2006; Miller et al., 2014; Szlinder-Richert et al., 
2009). I vikare (Pusa hispida) från Bottniska viken har man funnit en 
minskning av flertalet undersökta dioxiner, dioxinlika dibensofuraner, samt 
dioxinlika PCB-kongener från år 1978 till omkring 2000. Därefter har halterna 
stabiliserats (Roos & Haglund, 2015). Motsvarande mönster har påvisats för 
ΣPCB i tumlare som har strandat i Storbritannien, med en minskning från 1990 
till 1998 och därefter relativt stabila halter till 2012 (Jepson et al., 2016). 

I ett rumsligt perspektiv har man funnit att halterna av PCB, DDT samt en 
grupp dioxiner var högre hos sammanlagt 20 vuxna tumlarhanar som bifångats 
i Östersjön än i Skagerrak och -Kattegatt eller utanför den norska västkusten 
(Berggren et al., 1999). Samma mönster, men i större skala har påvisats i en 
studie av TEQ-värden för dioxiner och dioxinlika PCB:er i sill insamlade vid 11 
lokaler från de Brittiska öarna till Lettland under 1999–2002. Från väst till öst 
ökade TEQ-värdena 35 gånger (Karl & Ruoff, 2007). 

En annan grupp av persistenta organiska miljögifter är perflourerade och 
polyflourerade ämnen (PFAS). Ämnena har detekterats globalt i fisk, fåglar och 
marina däggdjur (Suja et al., 2009). De perflourerade ämnena är i princip 
onedbrytbara i naturen och polyflourerade ämnen som använts som ersättare 
övergår ofta till att bli perflourerade. PFAS har använts i ett stort antal 
produkter sedan 1950-talet, t.ex. i impregneringsmedel, brandskum, 
vattenavstötande kläder och ytor, skidvalla och bekämpningsmedel mot 
insekter. Exempel på ämnen är PFOS (perfluoroktansulfonat), som förbjöds 
inom EU 2008, och PFOA (perfluoroktansyra), som förbjuds inom EU under 
2020. PFOS har mycket allvarliga hälsoeffekter, medan PFOA är 
reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. PFAS anrikas i 
näringskedjan och förs över från honor till deras kalvar via mjölken. Till 
skillnad från t.ex. PCB, DDT och dioxiner binder PFAS till proteiner och 
anrikas därför bl.a. i lever, njure och blod (Van de Vijver et al., 2003).  

En analys av PFAS i tumlare från norra Europa har påvisat högre halter av 
samtliga ämnen i tumlare från Östersjön än i isländska vatten (Huber et al., 
2012). I båda studierna var PFOS det dominerande ämnet. I den 
nordeuropeiska studien fann man minskande halter av PFOS från 1991 till 
2008, medan trenderna varierade för övriga ämnen (Huber et al., 2012).  

I ett längre tidsperspektiv visar den svenska miljöövervakningen att halterna 
av PFOS i sillgrissleägg ökade nästan 30 gånger från 1968 till 2003. Kulmen 



 

nåddes redan 1997, varefter halterna har minskat (Holmström et al., 2005). 
Liknande temporala mönster har påvisats i modersmjölk från svenska kvinnor 
från 1972 till 2008 (Sundström et al., 2011). De ämnen som ökar är ofta de som 
används som ersättare för PFOS, som t.ex. PFHxS. 

Halterna av PFAS och flera andra nya miljögifter (organiska fosfatestrar, 
klorparaffiner och halogenerade brandskyddsmedel) har jämförts med halterna 
av PCB och DDT i tumlare och annan biota från Östersjön från 2006–2016. 
Hos tumlare, grå- och knubbsäl var halterna av PCB och DDT flera tiopotenser 
högre än halterna av de nya miljögifterna (de Wit et al., 2020). 

Andra förekommande miljögifter är tungmetaller som t.ex. kvicksilver, samt 
tennorganiska föreningar som t.ex. tri-, di-, och monobutyltenn (TBT, DBT och 
MBT). Kvicksilver har visats orsaka nedsatt immunförsvar hos flera arter av 
marina däggdjur (Desforges et al., 2016). Halten är ofta högre i döda strandade 
tumlare än de som har dött av t.ex. bifångst och den ökar med ålder (Bennett et 
al., 2001; Ciesielski et al., 2006; Roos, 2015; Siebert et al., 1999). Medelhalten 
av kvicksilver hos tumlare insamlade i svenska vatten under 2006–2012 (Roos, 
2015) överstiger halterna i merparten av de europeiska vatten som har 
undersökts (litteraturöversikt av Lahaye et al., 2007). 

TBT har använts i stor skala i båtbottenfärg för att förhindra påväxt. 
Användningsförbud började införas under 1980-talet, 2003 förbjöds det på 
fartyg registrerade i EU-länder och sedan 2008 tillåts fartyg målat med TBT-
färg inte anlöpa hamnar inom EU. TBT bryts ned till DBT, som i sin tur bryts 
ned till MBT. Andelen TBT av den totala butylinhalten (TBT + DBT + MBT) 
visar därmed hur långt nedbrytningen har gått. Hos tumlare insamlade i 
svenska (2006–2012) respektive danska vatten (1998–1999) utgjorde TBT 
cirka 30 % respektive 20 %. Skillnaderna mellan olika individer var dock stora 
(Roos, 2015; Strand & Jacobsen, 2005). I en jämförelse av butylinhalt i tumlare 
insamlade i Storbritannien har man funnit att halterna har minskat kraftigt 
från 1992 till 2009. Detta ses som en tydlig effekt av ett förbud mot 
användande av butylinhaltiga båtbottenfärger. (Law et al., 2012). 

Undervattensbuller 
Buller definieras som oönskat ljud. Under de senaste decennierna har 
bullernivåerna i världshaven ökat på grund av mänskliga aktiviteter 
(Hildebrand, 2009). Fartygstrafiken ökar i antal och omfattning, liksom 
aktiviteter såsom seismiska inventeringar och konstruktionsarbeten. 
Projekteringen av havsbaserad vindkraft är idag omfattande och lokaliseringen 
planeras på allt djupare vatten och längre ut från kusten. Ofta sammanfaller 
ytorna för planerade vindkraftsprojekt med utsjöbankar i havet, vilka också är 
viktiga områden för tumlare, t. ex. Stora Middelgrund, Kriegers Flak och Södra 
Midsjöbanken.  

Hur långt ett ljud fortplantar sig i vattnet beror bl.a. på vilket källstyrka och 
vilken frekvens det har, om ljudet bromsas av eller studsar mot botten, samt 
vattnets salthalt, temperatur och eventuella skiktningar. För haven runt Sverige 
är det särskilt viktigt att notera att den lägre salthalten i Östersjön generellt gör 
att ljud fortplantar sig på längre avstånd, särskilt ljud av högre frekvenser. 
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Detta gör att påverkansavstånd på tumlare i t.ex. Nordsjön inte kan tillämpas 
på tumlare i Östersjön. Hur ett ljud påverkar mottagaren beror bl.a. på ljudets 
styrka, frekvens och typ, samt mottagarens fysiologiska känslighet, 
hörselförmåga och reaktionströskel. Reaktionströskeln kan i sin tur bero på 
bl.a. kontext och tidigare erfarenheter. 

Maskering, beteendemässig respons och fysiologisk skada 
Effekten av undervattensbuller på marina organismer delas ofta in i tre 
kategorier: maskering, beteendemässig respons respektive fysiologisk skada 
(NOAA, 2015; Richardson et al., 1995; Southall et al., 2007). Maskering 
uppkommer främst när omgivningens signaler överlappar frekvensmässigt 
med kontinuerligt buller. Om tumlare exponeras för undervattensbuller som 
överskrider deras hörseltröskel med ca 40–50 dB reagerar de beteendemässigt 
med att fly. Sambandet har främst visats för impulsljud (Tougaard et al., 2015), 
men även för kontinuerligt fartygsbuller (Wisniewska et al., 2018). Den 
stereotypa flyktreaktionen inkluderar kraftiga slag med stjärtfenan, dyk till 
botten, avbrott i födosök och t.o.m. upphörande av ekolokalisering (Dyndo et 
al., 2015; Wisniewska et al., 2018). Forskning pågår för att beräkna hur 
beteendepåverkan på individnivå leder till påverkan på populationsnivå, via 
påverkan på livsuppehållande parametrar och reproduktionsparametrar (Booth 
et al., 2020; Harwood et al., 2016; Nabe-Nielsen et al., 2018, 2014; Nabe-
Nielsen and Harwood, 2016). Ett ramverk för skattning av påverkan från 
undervattensbuller, med hänsyn till osäkerheter i underlagsdata, har tagits 
fram i syfte att förse förvaltare och utövare av bullriga aktiviteter. 
Tillämpningen av ramverket beskrivs bl.a. för en seismisk inventering inom 
utbredningsområdet för en tumlarpopulation utanför Kalifornien (Forney et 
al., 2017). För information om hur störning av födosök påverkar tumlare, se 
avsnitt Minskad födotillgång eller -kvalitet. 

Den lägsta nivån av fysiologisk skada är tillfällig hörselnedsättning 
(temporary threshold shift, TTS). Hos tumlare tycks detta uppstå om de 
exponeras för impulsbuller som överskrider deras hörseltröskel med ca 100 dB 
(Tougaard et al., 2015). Upprepade tillfällen av tillfälliga hörselnedsättningar 
kan leda till permanenta hörselskador. (permanent threshold shift, PTS). 
Kraftigare ljud och längre exponeringstid ökar också risken för att  
hörselskadorna blir permanenta. Riktigt hög exponering orsakar mer 
omfattande fysiologiska skador och i värsta fall död (Southall et al., 2007). 

Sammanfattningsvis är tumlare känsliga för påverkan från ett brett 
spektrum av mänskliga aktiviteter. Detta beror på att tumlare har god hörsel 
inom ett stort hörselomfång, är beroende av att både höra ljud i omgivningen 
och ekon från deras ekolokaliseringssignaler, och det finns konstanta samband 
mellan deras hörselförmåga och graden av både beteendemässig påverkan och 
fysiologisk skada. Kunskapen om hur tumlare påverkas på individnivå är 
relativt god, medan kunskapen om påverkan på populationsnivå är fortfarande 
mycket begränsad. 



 

Påverkan från aktiviteter som genererar undervattensbuller 
Undervattensbuller delas ofta in i två huvudkategorier: impulsljud respektive 
kontinuerliga ljud. Impulsljud har kort varaktighet vid ljudkällan, men kan på 
avstånd övergå till att bli kontinuerligt beroende på hur det fortplantar sig. I 
detta avsnitt redogörs för påverkan på tumlare av undervattensbuller från 
flertalet olika ljudkällor. 

Impulsbuller  
Undervattensexplosioner kan generera bland de kraftigaste nivåerna av 
mänskligt orsakat undervattensbuller. Sprängningar utförs t.ex. i samband med 
konstruktionsarbete, i militära syften och vid minröjning. I Östersjön beräknas 
ca 175 000 minor ha lagts ut under världskrigen och man har identifierat ca 
1985 minfält i Östersjön och 4400 i Nordsjön (Möller, 2011). Påverkan på 
tumlare har beräknats för detonering av minor i nederländska vatten (von 
Benda-Beckmann et al., 2015). Baserat på uppmätta ljudnivåer vid detonation 
har avståndet för tillfällig hörselnedsättning beräknats till cirka 3–25 km och 
för permanent hörselnedsättning från hundratals meter till 15 km för enskilda 
laddningar. Totalt beräknades 1280 – 5450 tumlare ha fått permanent 
hörselnedsättning i samband med 88 minröjningsexplosioner på den 
nederländska kontinentalsockeln under ett år, baserat på modellerade kartor 
över bullerutbredning och säsongsmässig tumlarförekomst. I Östersjön finns 
bullermätningar vid minröjning i litauiska vatten (Bagočius, 2013). 

Pålning av monopile-fundament är den vanligaste metoden för konstruktion 
av havsbaserad vindkraft. Andra exempel på pålade fundament är tripoder och 
fackverksfundament. Vid pålning ökar bullernivåerna med ökad diameter på 
fundamentet och hammaren, hårdheten hos substratet, samt ökad slagenergi 
(Bailey et al., 2014; Betke, 2008). Vid pålning av monopile-fundament skräms 
tumlare i Nordsjön vanligtvis bort på 18–25 km avstånd (Brandt et al., 2011; 
Dähne et al., 2013; Tougaard et al., 2009a) och förflyttningar har uppmätts på 
50 km avstånd (Dähne et al., 2013). Pålning kan även orsaka tillfällig 
hörselnedsättning hos tumlare (Brandt et al., 2011; Dähne et al., 2013; Lucke et 
al., 2009). Beräkningar av pålningsbuller visar tydligt att ljudexponeringsnivån 
vid 2 kHz, dvs. inom tumlares hörselomfång, blir avsevärt högre i Östersjön än 
i Kattegatt pga. skillnaderna i salthalt (Andersson et al., 2016) (Figur 8). 
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Figur 8. Beräknad ljudexponeringsnivå (2 kHz, 1/3 oktavband) runt en pålning (källstyrka 
197 dB re 1μPa2s) i augusti i Kattegatt (vänster) respektive södra Östersjön (höger). Det 
mörkblå området i bäringsintervallet från -20° till 135° i Kattegatt utgörs av land. Figur från 
(Andersson et al., 2016). 
 
Geofysiska (seismiska) inventeringar med tryckluftskanoner utförs för att 
undersöka havsbotten, t.ex. för att planera ett konstruktionsarbete, söka efter 
fyndigheter av olja eller gas, eller i vetenskapligt syfte. Principen är densamma 
som för ekolod, men de kraftiga ljuden tränger ned i havsbotten och ger en bild 
av denna. Undersökningsområdet kan vara stort och undersökningarna kan 
pågå under lång tid. (JNCC, 2017).  Vid en seismisk inventering med 
tryckluftskanoner fann man att tumlarförekomsten minskade signifikant inom 
10 km från inventeringsfartyget och ökade på längre avstånd (Thompson et al., 
2013) (mottagen ljudtrycksnivå (RLpeak-peak) 165–172 dB re 1 µPa, 
ljudexponeringsnivå (SEL) 145–151 dB re 1 µPa²s). Påverkan varade i några 
timmar efter fartygspassagen. För de kvarvarande tumlarna fann man även att 
andelen födosökssignaler minskade med 15 %. Minskningen avtog med ökande 
avstånd från fartyget, men kvarstod fortfarande på 40 km avstånd (Pirotta et 
al., 2014). Seismiska undersökningar kan även orsaka hörselskada på tumlare.  

Civila aktiva sonarer, som t.ex. sub-bottom profilers, används för 
geotekniska undersökningar av havsbotten på liknande sätt som 
tryckluftskanoner. Hur djupt ljudet tränger ner i havsbotten och hur stor 
påverkan blir på tumlare beror bl.a. på sedimenttyp, källstyrka och frekvens. 
Det finns i stort sett inga data publicerade om påverkan på tumlare från 
geotekniska sonarer, men de har en hög källstyrka och åtminstone vissa 
instrument arbetar på signaler inom tumlarens hörselomfång, varför de kan 
orsaka både beteendepåverkan och fysiologisk skada. 

Militära aktiva sonarer används av försvarsmakter för att söka efter och 
undersöka föremål i vattenytan, i den fria vattenmassan, på havsbotten eller i 
bottensediment. Miljöeffekter av NATO:s sonarer på låg- och mellanfrekvens är 
relativt väl studerade. På grund av den lägre salthalten i haven runt Sverige 
arbetar den svenska Försvarsmaktens sonarer på högre frekvenser och med 
andra ljudpulser (Andersson & Johansson, 2013a). För en svensk VDS-sonar 
(variable depth sonar, en sonar som kan släpas efter fartyg) beräknas 
avståndet för signifikant beteendestörning på tumlare i Skagerrak till 0,8–7 km 
och i Östersjön till 1–20 km. Avståndet för när tillfällig hörselnedsättning 
riskerar att uppstå beräknas till 1–2,5 km i Skagerrak och 3–6 km i Östersjön 
(Andersson & Johansson, 2013). 

Flerstråliga ekolod är en form av sonar som används för att kartlägga 
havsbottnar. Signaler skickas ut i en solfjäderform, vilket gör att de kan täcka 
ett betydligt större område än ett enkelekolod. Vilka frekvenser som används 
varierar med undersökningsdjupet, men de aktiva signalerna och de olika 
”spill-ljud” som uppstår överlappar ofta med tumlares hörselområde. I en 
litteraturöversikt drar man slutsatsen att de kraftiga ljuden från ekolod som 
används för kartläggning av havsbotten kan orsaka beteendemässig störning 



 

hos marina däggdjur på avstånd på en storleksordning av kilometrar (Lurton & 
DeRuiter, 2011).  

Även ekolod som används vid fritids- och yrkestrafik har vanligtvis 
frekvenser och/eller spillfrekvenser inom tumlarens hörselområde och finns 
både som enkelekolod och sidoseende ekolod. Trots att dessa ekolod har 
betydligt lägre ljudstyrka kan det finnas risk för störning eftersom de används i 
mycket hög utsträckning och fritidsbåtsäsongen sammanfaller med när tumlare 
föder sina kalvar och parar sig. Information om eventuell påverkan på tumlare 
av ekolod är mycket begränsad, men ljudmätningar visar att de kan orsaka 
beteendepåverkan på tumlare (Risch et al., 2017). 

Sälskrämmor används i mycket liten utsträckning i svenska vatten. 
Instrumenten har ursprungligen utvecklats för att skrämma bort sälar från 
fiskeredskap och fiskodlingar, men används i allt större utsträckning för att 
skrämma bort tumlare från zonen för fysiologisk påverkan vid bullrande 
undervattensaktiviteter som t.ex. undervattensexplosioner eller pålning av 
havsbaserad vindkraft i Nordsjön. För information om påverkansavstånd m.m., 
se avsnitt Metoder för minskning av undervattensbuller med fokus på 
pålning. 

Kontinuerligt buller 
Kunskapsläget om påverkan på tumlare från kontinuerliga ljud är lägre än för 
impulsljud. 

Fartygsbuller dominerar som mänskligt orsakat kontinuerligt 
undervattensbuller. Baserat på mätningar av fartygsbuller i danska vatten och 
jämförelser med tumlarens hörselkurva fann Hermannsen et al. (2014) att 
fartygsbuller maskerar andra ljud i omgivningen. Vid 1 respektive 10 kHz 
beräknades att buller från fartygspassager inom 1190 m minskar tumlares 
möjlighet att uppfatta omgivande ljud med mer än 90 %. Vid 125 kHz, dvs. 
samma frekvens som tumlares egna ekolokaliseringssignaler, beräknades att 
buller från fartygspassager inom 400 m minskar det maximala 
kommunikationsavståndet mellan en tumlarhona och hennes kalv från cirka 
500 m (Clausen et al., 2011) till bara 40 m. 

 Tumlare i en nätinhägnad i Stora Bält har visats reagera stereotypt vid 
exponering för buller från förbipasserade fartyg om bullret inkluderar 
frekvenser som är inom tumlares hörselomfång. Den stereotypa reaktionen 
bestod av ett kraftigt flyktbeteende. Tumlarna tycktes inte vänja sig vid bullret 
eftersom de trots att de sedan länge levt i samma hamn uppvisade samma 
stereotypa reaktion vid närmare 30 % av fartygspassagerna (Dyndo et al., 
2015). I inre danska vatten har detaljerade beteendereaktioner studerats hos 
sju vilda tumlare som försetts med instrument som registrerar deras rörelser, 
klicksignaler och ekon från dessa, omgivande ljud och djup. Under 17–98 % av 
tiden exponerades tumlarna för fartygsbuller och under en mindre andel (0,9–
4 %) för mycket kraftigt fartygsbuller. Kraftigt förhöjda ljudnivåer sammanföll 
med en stark beteendereaktion med kraftiga stjärtslag, dykning till botten, 
avbrutet födosöksbeteende och minskad ekolokalisering. 
Beteendeförändringen varade i 15 min. I flera fall bedömdes fartyget vara en 
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höghastighetsfärja och tumlarens reaktionsavstånd beräknades till 7 km. 
Samma fartyg identifierades vid upprepade tillfällen och inte heller här fann 
man att tumlarna vant sig vid ljudet (Wisniewska et al., 2018). 

I två studier har man mätt beteendeförändringar hos tumlare i närheten av 
fartyg utan mätningar av undervattensbuller. Eftersom hörseln är det sinne 
som tumlare har bäst förmåga att upptäcka fartyg med på avstånd är det dock 
troligt att de uppmätta reaktionerna i första hand var till följd av fartygsbullret. 
I både nordöstra Atlanten och Nordsjön har man funnit att tumlare börjar 
undvika ett forskningsfartyg på ca 1 km avstånd (Palka and Hammond, 2001). I 
den mycket tätt trafikerade Bosporen (Istanbulsundet) har man funnit att 
tumlare ändrar sitt beteende oftare om de är inom 400 m än bortom 400 m 
från ett fartyg (ingen jämförelse gjordes för andra avstånd). Fartygens 
hastighet och riktning påverkade även tumlarnas simriktning (Bas et al., 2017). 

Tumlare påverkas inte bara av buller från större fartyg, utan även av buller 
från fritidsbåtar. I ett kustnära område i inre danska vatten, nära en stor farled 
och flera marinor för fritidsbåtar, mättes undervattensbuller och jämfördes 
med båtars rörelsemönster kartlagda med hjälp av AIS (främst större fartyg) 
och totalstationsmätningar i mitten av augusti (dvs. under fritidsbåtsäsongen). 
I detta område fann man att fritidsbåtar orsakade 49–85 % av alla 
bullertillfällen som beräknades ge en beteendereaktion hos tumlare, jämfört 
med 5–24 % för AIS-försedda fartyg (Hermannsen et al., 2019). 

Drift av havsbaserad vindkraft genererar lågfrekvent undervattensbuller. 
Bullrets varaktighet är lika långt som livslängden på ett fundament, vilket är ca 
20 år. Merparten av ljudet är på frekvenser under den nedre gränsen för 
tumlarens hörselområde, men där finns även ljusare komponenter. Den 
främsta ljudkällan är växellådan. Baserat på publicerade mätdata från 17 olika 
turbiner för havsbaserad vindkraft har man funnit att bullernivåerna minskar 
med ökande avstånd till turbinen, samt ökar med större turbineffekt (0,2–
6,5 MW) och ökande vindhastighet (0–21 m/s). Det var inte möjligt att 
utvärdera om fundamenttyp hade någon effekt. Uppmätta bullernivåer från 
vindkraftsturbiner var lägre eller i nivå med buller uppmätt inom 1 km från 
kommersiella fartyg inom samma frekvensintervall. En enkel modell för 
beräkning av ljudnivåer kring en park med 50 turbiner visar på förhöjda 
bullernivåer upp till några kilometers avstånd om omgivande ljudnivåer är 
låga. Under det senaste 30 åren har turbinernas effekt ökat med flera 
tiopotenser, samtidigt som ljudnivåerna ökat med nästan 20 dB (uppmätt på 
100 m avstånd). I genomsnitt har ökningen varit 13,6 dB per decennium. 
Författarna drar slutsatsen att den kumulativa effekten av bullret från alla 
fundament i en vindkraftspark, tillsammans med den ökande andelen kustnära 
vatten som används för havsbaserad vindkraft, kan medföra påverkan på 
marina däggdjur och fisk och bör beaktas vid havsplanering och 
tillståndshantering (Tougaard et al., 2020). 

Information om påverkan på tumlare finns endast för enstaka mindre 
vindkraftsfundament. Baserat på mätningar av undervattensbuller vid tre 
mindre fundament i inre danska vatten och Östersjön (0,45–2 MW) 
beräknades driftsbullret vara hörbart för tumlare på avstånd upp till 70 m 



 

(Tougaard et al., 2009b). Tumlares beteendereaktioner har mätts vid 
uppspelning av inspelat driftsbuller från en 2 MW turbin under stilla 
väderförhållanden vid Vancouver Island, Kanada. Under uppspelning ökade 
medianvärdet för närmaste ytobservation av tumlare från 120 till 182 m, 
samtidigt som ekolokaliseringsfrekvensen (andel detektionspositiva minuter) 
intill högtalaren dubblerades (Koschinski et al., 2003). 

Förekomst av tumlare har mätts före konstruktion och vid drift av tre 
vindkraftsparker. Vid Rødsand 2 i sydvästra Östersjön påvisades ingen skillnad 
(Teilmann et al., 2012), vid Nysted i sydvästra Östersjön uppmättes en 
minskning fortfarande nio år efter att den tagits i drift (Teilmann and 
Carstensen, 2012) och vid Egmond aan Zee i nederländska Nordsjön uppmättes 
en ökning (Scheidat et al., 2011). Det är möjligt att basdata vid Nysted inte var 
representativa (Tougaard & Mikaelsen, 2018) och möjliga förklaringar till 
ökningen vid Egmond aan Zee är minskade bullernivåer pga. minskad 
fartygstrafik samt ökad förekomst av fisk (Scheidat et al., 2011). 

Sammantaget visar dessa studier att driftsbuller från havsbaserad vindkraft 
inte har en kraftig påverkan på tumlare, men att en lokal effekt inte kan 
uteslutas, samt att bullernivåerna från de stora turbiner som planeras men 
ännu inte är byggda ännu är okända. Vidare finns det inga studier gjorda över 
långsiktiga effekter på tumlare på populationsnivå till följd av byggnation av 
vindkraftverk inom populationens kärnområden.  

Minskad födotillgång eller -kvalitet 
En analys av tumlares, delfiners och valars födosöksstrategier och energibehov 
har visat att det är födans kvalitet och inte kvantitet som är avgörande. Av 11 
studerade arter fann man att tumlare tillsammans med en delfin- och en valart 
hade högst energibehov och därmed är mest beroende av hög födokvalitet 
(Spitz et al., 2012). Författarna understryker vikten av detta beroende vid 
riskbedömning av förändringar i födokvalitet och -kvantitet. Dessa resultat 
stärks av en modelleringsstudie i vilken man undersökte tumlares energibalans 
och hur den påverkas av uteblivna födosökstillfällen pga. störning. Man fann 
att energiintaget påverkades mer av bytesstorleken, dvs. födans kvalitet, än 
födosöksintensiteten. Tack vare tumlarens variabla födosöksbeteende beräknas 
de kunna kompensera för störning under de flesta scenarier, givet att de har 
god tillgång till lämplig föda (Booth, 2020).  

På tumlare i fångenskap har man studerat effekter av begränsat födointag 
(3–10 % av normalt intag) under 24 timmar. Vattentemperaturen var 
densamma som i Nordsjön och experimentet upprepades under fyra årstider. 
Vid varje tillfälle förlorade djuren ungefär 4 % av sin vikt, med viss variation 
under året, och späcktjockleken minskade med upp till 3 mm (Kastelein et al., 
2019b). I en kompletterande studie undersökte man hur mycket tumlare i 
fångenskap kan kompensera för kortare perioder av svält (2–24 timmar) 
genom att äta mer efteråt. Man fann att tumlarna kunde äta nästan hela sitt 
dagsbehov vid ett tillfälle, istället för uppdelat på fem måltider som de normalt 
matades med. Detta tyder på att tumlare kan kompensera för utebliven föda, 
t.ex. pga. störning, om det finns gott om föda efteråt. Om födotillgången 
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däremot är begränsad efteråt kan återhämtningen i vikt och späcktjocklek 
begränsas (Kastelein et al., 2019a). 

Hos tumlare som strandat längs skotska Nordsjökusten har man funnit att 
en högre andel dog av svält under mars–maj 2002–2003 än under samma 
månader 1993–2001. Under den senare perioden hade tumlarna ätit en 
betydligt mindre andel tobis Ammodytes spp.), en av de viktigaste bytesarterna 
för tumlare under denna tid på året i detta område. Resultaten tolkades som att 
svälten orsakades av minskad födotillgång (MacLeod et al., 2007). I en 
uppföljande studie på tumlare från skotska vatten fann man att djur som svultit 
ihjäl vägde i genomsnitt 13,8 % mindre än de som dödats av öresvin (Tursiops 
truncatus) och 10,3 % mindre än de som dött av andra orsaker som t.ex. 
sjukdom. Vidare beräknade man att tumlare beräknas svälta ihjäl efter 3–20 
dagar utan föda, tiden varierade med varierande späcktjocklek under året 
(MacLeod et al., 2014). 

En modelleringsstudie på tumlare i inre danska vatten visar att näst efter 
bifångster utgör födobrist, mätt som otillräcklig energitillgång, det största hotet 
(Nabe-Nielsen et al., 2014). Det finns dock inga studier på insamlade tumlare i 
Skagerrak eller Kattegatt som tyder på att tumlare i Skagerrak och Kattegatt 
påverkats av födobrist eller nedsatt födokvalitet. 

På grund av den mycket begränsade tillgången på färska döda tumlare från 
Östersjön har det inte varit möjligt att undersöka samband mellan tumlares 
hälsostatus och kvaliteten eller kvantiteten av deras bytesarter. Detta har dock 
gjorts för gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön. Sälarnas späcktjocklek har 
visats vara positivt korrelerad med vikten på sill, dvs. sillens kvalitet, men 
negativt korrelerad med kommersiella sillfångster, dvs. sillens kvantitet. 
Skillnader har uppmätts över tid, med avmagrande kutar och sillar under 
2002–2010, men allt tjockare vuxna honor och sillar under 2011–2015. 
Skillnader har även uppmätts rumsligt, med de magraste sälarna och sillarna i 
Bottenviken (Kauhala et al., 2017). Hos sill och skarpsill i Egentliga Östersjön 
har delvis liknande mönster observerats, med hög kondition av båda arterna 
under 1978–2008, men lägre kondition och ökad förekomst 1992–2008. Under 
den senare perioden uppkom också ett tydligt nord-sydligt mönster uppkom 
med sämst kondition i områdets norra delar (Casini et al., 2011). Preliminära 
resultat från akustiska tumlardata visar att andelen klicksignaler som indikerar 
födosök är högre inom Östersjötumlarens viktigaste utbredningsområde i 
centrala Östersjön än i sydvästra Östersjön i vatten som främst nyttjas av 
Bälthavstumlaren. En möjlig förklaring till detta kan vara att byteskvaliteten är 
sämre i centrala än i sydvästra Östersjön (Kyhn et al., 2018).  

Predation och dödande av andra arter 
Under det senaste decenniet har det gjorts alltfler observationer av predation 
av gråsäl på tumlare i bl.a. franska, nederländska, belgiska, tyska och walesiska 
vatten (Bouveroux et al., 2014; Haelters, 2012; Leopold et al., 2015; Stringell et 
al., 2015; van Neer et al., 2020). I Nederländerna har 25 % av de tumlare som 
strandat under 2003–2013 och varit tillräckligt färska för att undersökas 
makroskopiskt haft likadana bit- och klomärken som observerats på tumlare 



 

som testats positiva för gråsäls-DNA. Majoriteten var friska juveniler som 
nyligen hade ätit (Leopold et al., 2015). Man har även funnit tumlare som 
initialt överlevt gråsälsattacken, men senare dött av allvarliga infektioner 
orsakade av bakterier från gråsälens munhåla (Gilbert et al., 2020). Även på 
tumlare från svenska vatten har tecken på predation av gråsäl på tumlare 
observerats. Av 98 tumlare strandade under 2008–2019 diagnosticerades 
dödsorsaken som trolig predation för två och för ytterligare två som dött av 
trauma kunde predation inte uteslutas (Neimane et al., 2020). För att fastställa 
om tumlarna prederats av gråsäl behöver DNA-analyser göras. 

Tumlare dödas även av öresvin (flasknosdelfin), som dock inte äter tumlare. 
Företeelsen har främst rapporterats från Storbritannien (Deaville and Jepson, 
2011; Jepson, 2005, 2005; Jepson and Baker, 1998; Ross and Wilson, 1996), 
men även från Kalifornien (Cotter et al., 2012). Den är koncentrerad till 
områden med hög förekomst av öresvin och lokalt har upp till 63 % av 
strandade tumlare skador som tyder på att de dödats av öresvin (Ross and 
Wilson, 1996). Öresvin förekommer endast sporadiskt i svenska vatten. 

Hårda isvintrar 
Hårda isvintrar med maximal istäckning i Östersjön har föreslagits vara en 
bidragande orsak till minskat antal tumlare i Östersjön, men hypotesen saknar 
vetenskapligt stöd. En förmodad predation av tumlare på lax samt fyra tillfällen 
med observationer av att tumlare drunknat eller förmodats drunkna i stor 
omfattning under hårda isvintrar i Östersjön föreslogs som förklaring till 
fluktuationer i Östersjöns laxbestånd under 1900-talets första hälft (Svärdson, 
1955). Förklaringsmodellen förkastades dock då inga rester av lax kunde hittas 
i maginnehållet från tumlare som bifångats i laxredskap (Lindroth, 1962). I 
polska vatten har hårda isvintrar föreslagits förklara en nedgång av antalet 
bifångade tumlare från 1850-talet till 1870-talet, för att sedan återigen öka till 
1920-talet. Data om variation i istäckning under denna period presenteras dock 
inte, utan endast vilka vintrar som haft maximal isutbredning under åren 
1921–1947 (Skora et al., 1988). 

 

Aktuell utbredning 
I avsnitt Underarter och varieteter presenteras förvaltningsområden för 
tumlare och i avsnitt Viktiga områden presenteras viktiga områden för 
tumlarpopulationerna i svenska vatten. I detta avsnitt presenteras information 
om säsongsmässig utbredning med fokus på haven kring Sverige, samt den 
begränsade information som finns om hur tumlarna nyttjar olika områden 
under olika tider på året. 

I Figur 9 och 10 visas kvartalskartor över täthet (kärnområdesdensitet) för 
tumlare som försetts med satellitsändare inom Nordsjöpopulationens 
respektive Bälthavspopulationens förvaltningsområde under 1997–2016, 
uppdelat per decennium och säsong (Sveegaard et al., 2018). Upprepade 
akustiska inventeringar utförda under ett års tid har bekräftat att områdena 
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generellt är representativa för tumlare i Skagerrak och Kattegatt (Sveegaard et 
al., 2011a). 

Mellan hannar och honor fanns igen skillnad i hur stora områden som 
nyttjades, men icke könsmogna tumlare rörde sig inom större områden än 
könsmogna (Sveegaard et al., 2011b). Man har inte funnit någon skillnad i vilka 
vattendjup som nyttjas under året, men däremot att den genomsnittliga 
simhastigheten var lägre i april än under övriga månader (Nielsen et al., 2018). 
Under juni–augusti kan tumlarnas storskaliga utbredningsmönster till stor del 
förklaras med den storskaliga tätheten av sill (Sveegaard et al., 2012b). I 
området kring Kullen observeras en stor andel kalvar under sommaren, varför 
detta kan vara ett viktigt kalvningsområde för Bälthavspopulationen (Stedt, 
2015). 

 

 

Figur 9. Täthet (kärnområdesdensitet) av tumlare försedda med satellitsändare inom 
Nordsjöpopulationens förvaltningsområde fördelat på två tio-årsperioder samt säsong. 
Kärnområdeskategorierna är hög (minsta möjliga område som rymmer 30 % av alla 
tumlarpositioner, medel (31–60 %) respektive låg (61–90 %). Antal tumlare och positioner 
per analys är: 1997–2006 april-september: 18 djur/906 positioner; 1997–2006 oktober–
mars: 32 djur/817 positioner; 2007–2016 april–september: 27 djur/799 positioner; 2007-2016 
oktober–mars: 28 djur/1004 positioner. Figur från Sveegaard et al. (2018). 
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Figur 10. Täthet (kärnområdesdensitet) av tumlare försedda med satellitsändare inom 
Bälthavspopulationens förvaltningsområde fördelat på två tio-årsperioder samt säsong. 
Kärnområdeskategorierna är hög (minsta möjliga område som rymmer 30 % av alla 
tumlarpositioner, medel (31–60 %) respektive låg (61–90 %). Antal tumlare och positioner 
per analys är: 1997–2006 april-september: 39 djur/1958 positioner; 1997–2006 oktober–
mars: 18 djur/765 positioner; 2007–2016 april–september: 43 djur/1540 positioner; 2007-
2016 oktober–mars: 33 djur/1076 positioner. Figur från Sveegaard et al. (2018). 

Halvårskartor över tumlardetektioner i Östersjön visas i Figur 11. Under maj–
oktober samlas merparten av Östersjöpopulationen inom ett område som 
sträcker sig från södra Midsjöbanken upp till Hoburgs bank i centrala 
Östersjön. Eftersom tumlare föder sina kalvar och parar sig under denna tid är 
detta populationens viktigaste reproduktionsområde. Under november–april 
drar sig en stor andel av Bälthavstumlarna västerut mot Bälthavet, medan 
Östersjötumlarna sprider ut sig inom en större del av Östersjön och blir mer 
vanligt förekommande i kustnära vatten (Benke et al., 2014; Carlström & 
Carlén, 2016; Sveegaard et al., 2011). En stor andel förflyttar sig till 
Hanöbukten eller längre åt sydväst utanför förvaltningsområdet under maj–
oktober. Under november–april ser man ingen tydlig rumslig uppdelning 
mellan Bälthavs- och Östersjöpopulationen (Carlén m.fl., 2018). 

Detektionsfrekvensen var högst på djup mellan 20 och 50 m, men det bör 
också noteras att vatten djupare än 80 m inte kartlades (Carlén et al., 2018). I 
vattnen kring Rügen i tyska Östersjön har man funnit en ökning i 
detektionsfrekvens av tumlare under vintern, vilket har tolkats som en ökning 
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av säsongsmigrerande Östersjötumlare. Ökningen var korrelerad med låga 
lufttemperaturer och lufttemperaturer som var lägre än vattentemperaturen 
(Gallus et al., 2012). 

I Östersjön har storskaliga mönster i andelen födosöksklick analyserats i 
syfte att undersöka om det finns specifika födosöksområden. Inga skillnader 
påvisades dock inom respektive populations förvaltningsområde och inte heller 
mellan månader under året (Kyhn et al., 2018). 

 

 

A 

B 



 

Figur 11. Sannolikhet för detektion av tumlare under (A) maj–oktober respektive (B) 
november–april (nedre bilden). Kartor från ASCOBANS (2016). 

Aktuella populationsfakta 
De senaste populationsuppskattningarna för Nordsjö- Bälthavs- och 
Östersjöpopulationen visas i Tabell 1. Bälthavspopulationen inventerades även 
år 2020, men resultaten är ännu inte tillgängliga. Nordsjö- och 
Bälthavspopulationerna inventeras visuellt med observatörer i flygplan eller 
fartyg i de s.k. Scans- och MiniScans-inventeringarna (Hammond et al., 2017, 
2013, 2002; Viquerat et al., 2014). Inventeringarna görs främst i juni under 
reproduktionstiden. Östersjöpopulationen måste inventeras kontinuerligt 
under två års tid med stationära akustiska instrument pga. sin låga täthet. 
Hittills har endast en akustisk s.k. Sambah-inventering utförts (Carlén et al., 
2018; SAMBAH, 2016). 

Tabell 1. Uppskattningar av antal och täthet av tumlare inom Nordsjö-, Bälthavs- och 
Östersjöpopulationens förvaltningsområden. CV = variationskoefficient. 

Förvaltnings-
område 

År Antal 
tumlare 

CV 95 % 
konfidens-

intervall 

Täthet 
(tumlare/ 

km2) 

Referens 

Nordsjö-
populationen 

2016  345 373 0,18 246 526–
495 752 

0,52 (Hammond 
et al., 2017) 

Bälthavs-
populationen 

2016  42 324 0,30 23 368–
76 658 

1,04 (Hammond 
et al., 2017) 

Östersjö-
populationen 

2011–
2013 

 497 0,66 80–1 091 0,033 (Sambah, 
2016) 

Aktuell hotsituation 

Aktuell bevarandestatus 
Tumlarens bevarandestatus i olika havsområden kring Sverige redovisas i 
Tabell 2. Tumlaren är upptagen i såväl IUCN:s, Helcoms och Sveriges rödlistor. 
Eftersom arten är listad i art- och habitatdirektivet görs även en bedömning 
enligt detta. I tillägg till bedömningarna i Tabell 2 är tumlaren även upptagen 
på Ospars lista över hotade och/eller minskande arter och habitat (Ospar 
Commission, 2008). Eftersom en stor andel av Östersjöpopulationen 
uppehåller sig inom svensk ekonomisk zon (Figur 11), har Sverige ett stort 
ansvar för att bevara denna population. 

Tabell 2. Tumlarens bevarandestatus i havsområden kring Sverige enligt olika 
bedömningsgrunder. 

Havsområde, ev. 
tidsperiod 

Bedömningsgrund Status Referens 
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Östersjön IUCN:s rödlista Akut hotad 
(CR) 

(Hammond et al., 
2008a) 

Globalt IUCN:s rödlista Livskraftig (LC) (Bjørge et al., 2020) 

Östersjön Helcoms rödlista Akut hotad 
(CR) 

(HELCOM, 2013) 

Kattegatt och 
Bälthavet (”Västra 
Östersjön”) 

Helcoms rödlista Sårbar (VU) (HELCOM, 2013) 

Östersjön Sveriges rödlista Akut hotad 
(CR) 

(SLU Artdatabanken, 
2020) 

Svenska vatten, 
dock ej Östersjön 

Sveriges rödlista Livskraftig (LC) (SLU Artdatabanken, 
2020) 

Svensk del av 
marin baltisk region 
2013–2018 

Art- och habitatdirektivet Dålig (U2) (SLU Artdatabanken 
et al., 2020) 

Svensk del av 
marin atlantisk 
region 2013–2018 

Art- och habitatdirektivet Gynnsam (FV) (SLU Artdatabanken 
et al., 2020) 

Marin baltisk region 
2013–2018 

Art- och habitatdirektivet Dålig (U2) * 

Marin atlantisk 
region 2013–2018 

Art- och habitatdirektivet Gynnsam (FV) * 

* Uppgift nedladdad från https://nature-
art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=5&group=Mammals
&subject=Phocoena+phocoena&region 10 juni 2020. 

Matris över aktuella hot 
Under Orsaker till tillbakagång ovan beskrivs både nutida och historiska hot 
mot tumlare. En översikt över aktuella mänskligt orsakade hot mot Nordsjö-, 
Bälthavs- och Östersjöpopulationen framtagen av Ices visas i Tabell 3. Hoten 
har bedömts på en tregradig skala (ICES, 2019). 

Tabell 3. Hotmatris för Nordsjö-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen av tumlare (ICES, 
2019). H = belägg eller stark sannolikhet för negativ effekt på populationsnivå genom 
påverkan på individers mortalitet, hälsostatus eller reproduktion, M = belägg eller stark 
sannolikhet för påverkan på individers överlevnad, hälsostatus eller reproduktion, men effekt 
på populationsnivå är ej känd, L = möjlig negativ effekt på individnivå, men med svaga 
belägg och/eller sällan förekommande. 

Hot Nord-
sjö-
pop. 

Bält-
havs-
pop. 

Öster-
sjö-
pop. 

Miljögifter H H H 

Närsalter L L L 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Phocoena+phocoena&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Phocoena+phocoena&region
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=5&group=Mammals&subject=Phocoena+phocoena&region


 

Nedsmutsning och 
andra kemiska 
förändringar 

Mikroplaster * 

Fysisk förlust Habitatförlust L L L 

Fysisk skada Habitatförstörelse L M M 

Andra fysiska 
påverkansfaktorer 

Marint skräp inkl. plast och spökgarn L L L 

Undervattensbuller Militär sonar M M H 

Seismiska 
inventeringar 

M L H 

Pålning M M M 

Explosioner M M H 

Fartygstrafik M M M 

Förflyttningsbarriärer 
(vindkraftsparker, våg- eller 
tidvattenanläggningar) 

L L L 

Död eller skada från 
kollisioner 

Fartyg L L L 

Tidvatten-
anläggningar 

** Existerar ej 

Biologiska 
påverkansfaktorer 

Introduktion av mikrobiella smittämnen L M L 

Utfiskning (minskad födotillgång) M L M 

Bifångst  H H 

Störning (t.ex. turism) L L L 

Jakt Existerar ej 

* Finns risk för hälsoskada eller död, men belägg saknas i dagsläget. 

** Risk för kollision som orsakar skada eller död är möjlig, men belägg saknas i dagsläget. 

Kartor över bifångstrisk 
Risken för bifångst av tumlare kan beräknas genom att multiplicera den 
sammanlagda fiskeansträngningen (meter garn × antal fiskedagar) med 
tumlardensiteten i ett område. Metoden har utvärderats baserat på data från 
kameraövervakning i danskt garnfiske (Kindt-Larsen et al., 2016). I detta 
avsnitt presenteras resultat då denna metod har tillämpats på loggboksdata 
från svenskt yrkesfiske. Dataunderlag saknas för motsvarande beräkningar för 
fritidsfiske. 

Information om fiskeansträngning har hämtats från loggboksdata 
inrapporterad till Havs- och vattenmyndigheten. Det är passiva nätredskap 
exklusive siklöje och strömmingsskötar som har inkluderats i analysen. Vi har 
antagit att risken för bifångst är minimal i garn med små maskor 
(diagonalmaska upp till 60 mm) och har därmed exkluderat de redskapen. För 
Västerhavet har beräkningarna endast gjorts för på loggboksdata från 2015. För 
Östersjön har beräkningarna gjorts på loggboksdata både från 2015 och 2019.  . 
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I Östersjön används istället för information om tumlartäthet månatliga kartor 
över sannolikhet för detektion från maj 2011 till april 2012 och med en 
upplösning på 1×1 km (Carlén et al., 2018). De resulterande månatliga kartorna 
över bifångstrisk i Västerhavet respektive Östersjön summerades per kvartal. 
Kvartalsindelningen mellan Västerhavet och Östersjön skiljer sig på grund av 
de underliggande data som finns för de olika populationerna (Carlström and 
Carlén, 2016). 

Bifångstriskkartorna kan användas till att jämföra risken för bifångst för 
olika områden och tider på året inom respektive havsområde. Kartorna för 
Västerhavet kan inte jämföras med kartorna för Östersjön. De är inte heller 
avsedda för att beräkna den totala bifångsten. 

Bifångstrisken i Västerhavet år 2015 visas i Figur 12. I Skagerrak var risken 
för bifångst störst under vår och sommar i området utanför Tjörn och Orust. 
Detta beror dels på att tumlare befinner sig året om i detta område, dels på 
grund av att makrillfisket ökade väsentligt i april–maj, samt att fisket efter 
torsk och vitling var som störst under våren. I Kattegatt från Falkenberg till 
Laholmsbukten är bifångstrisken rumsligt utspridd men relativt hög under vår 
och sommar. Tumlare är mest förekommande här under dessa årstider 
samtidigt som det bedrivs fiske på sjurygg under tidig vår. I vattnen kring 
Kullaberg och i norra Öresund förekommer tumlare främst från mars till 
augusti, med högst täthet under våren. I samma område bedrevs fiske efter 
sjurygg framförallt från januari till mars. Bifångstrisken var generellt hög 
under alla årstider förutom under vintern. 

Bifångstrisken i Östersjön år 2015 visas i Figur 13. Här pågick torskfiske året 
runt, men ansträngningen var som störst under maj–juni samt september–
oktober. Utanför Skånes sydkust var bifångstrisken något högre under 
sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Detta beror på att i det här området 
bedrevs torskfiske med grimgarn främst under maj–augusti och 
tumlarnärvaron är som störst under augusti–oktober. I Hanöbukten är 
tumlarnärvaron som högst under vintern och torskfisket var mest intensivt 
under vår och tidig höst. Detta resulterar i att bifångstrisken var betydande året 
runt och som störst under augusti–oktober. Kring Midsjöbankarna bedrevs ett 
begränsat fiske. Här är tumlarnärvaron högst under sommarhalvåret, vilket 
även speglas i en högre bifångstrisk under samma tid. 

I Figur 14 visas bifångstrisken i Östersjön år 2019 (framtagna inom Helcom-
projektet Action, baserade på samma underlag om tumlarförekomst, men ny 
loggboksdata).  

Den 24 juli 2019 infördes ett förbud för torskfiske (Kommissionens 
genomförandeförordning EU 2019/1248) gällande till 31 december 2019), följt 
av ett fortsatt förbud för riktat torskfiske (rådets förordningar EU 2019/1838 
och EU 2020/1579). Av dessa regleringar följer att riktat torskfiske är 
förbjudet, med vissa undantag, i Östersjön i Ices-områdena 24–32, dvs. alla 
vatten i Östersjön med undantag av Bälthavet och Öresund. I område 24, vilket 
längs den svenska kusten innebär Skånes sydkust, tillåts dock fiskebåtar som är 
mindre än 12 m som fiskar med passiva nätredskap på grundare vatten är 
20 m, och som bedriver detta fiske innanför sex sjömil från baslinjen att ha ett 



 

riktat fiske efter torsk. I de senaste årliga TAC och kvotförordningarna för 
Östersjön har man också infört fiskeförbud i olika områden under olika tider. I 
regel har dock fartyg under 12 meter som använder passiva redskap och som 
bedriver sitt fiske på djup mindre än 20 meter undantagits från detta 
fiskeförbud. Under 2020 låg det fiskeförbud i Öresund under februari och 
mars, i SD 24 under juni och juli och i SD 25 under maj tills ut augusti. 

Jämfört med bifångstrisken under 2015 så är det generella mönstret 
detsamma men risken lägre under februari–april. Under maj–juli har risken 
minskat i norr men ökat i söder. I kartorna fr.o.m. augusti syns effekten av 
regleringen av torskfisket tydligt med en kraftigt minskad bifångstrisk 
framförallt i Hanöbukten. Söder om Skåne har bifångstrisken koncentrerats till 
kustnära vatten. Vid Midsjöbankarna hade bifångstrisken minskat redan före 
torskfiskeregleringen, men en viss risk kvarstår även efteråt. 
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Figur 12. Bifångstrisk för tumlare i Västerhavet beräknad genom att multiplicera data om 
tumlartäthet från satellitmärkta tumlare under perioden 1997–2008 (data från Aarhus 
universitet, Danmark) med rapporterad fiskeansträngning med passiva nätredskap (sillnät 
exkluderade)under 2015 (Havs- och vattenmyndigheten). Bifångstrisken anges som ett 
relativt index och visar i vilka områden risken för bifångst är högre alternativt lägre relativt till 
varandra. Skalan i kartorna över Västerhavet kan inte jämföras med skalan i kartorna över 
Östersjön. 

  



 

    
 
  
  

Figur 13. Bifångstrisk för tumlare i Östersjön beräknad genom att multiplicera data om 
sannolikhet för tumlardetektion under perioden maj 2011–april 2012 (data från Carlén m.fl., 
2018) med rapporterad fiskeansträngning med passiva nätredskap (strömming och 
siklöjeskötar exkluderade) under 2015 (Havs- och vattenmyndigheten). Bifångstrisken anges 
som ett relativt index och visar i vilka områden risken för bifångst är högre alternativt lägre 
relativt till varandra. Skalan i kartorna över Östersjön kan inte jämföras med skalorna i 
kartorna över Västerhavet. 
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Figur 14. Bifångstrisk för tumlare i Östersjön 
beräknad genom att multiplicera data om sannolikhet för tumlardetektion under perioden maj 
2011–april 2012 (data från Carlén m.fl., 2018) med rapporterad fiskeansträngning med 
passiva nätredskap under 2019 (Havs- och vattenmyndigheten). Bifångstrisken anges som 
ett relativt index och visar i vilka områden risken för bifångst är högre alternativt lägre relativt 
till varandra. Skalan i kartorna över Östersjön kan inte jämföras med skalorna i kartorna över 
Västerhavet. Kartorna är framtagna inom Helocm-projektet Action.  



 

Kartor över undervattensbuller 

Impulsljud 
För övervakning av impulsbuller enligt havsmiljödirektivets deskriptor 11  har 
Ices i samarbete med Helcom och Ospar satt upp ett register över ljudkällor 
som genererar impulsbuller i frekvensbandet 10 Hz–20 kHz. Registret 
inkluderar endast kraftigare ljudkällor som bedöms orsaka en avsevärd 
förflyttning av marina organismer. ”Avsevärd” definieras som en betydande 
andel individer under en relevant tidsperiod och på en relevant rumslig skala 
(Dekeling et al., 2014). Det bör noteras att tumlare även påverkas av buller med 
frekvenser över 20 kHz och som inte omfattas av registret. Buller från pålning, 
explosioner, aktiva sonarer, sälskrämmor, seismiska inventeringar med 
tryckluftskanoner, samt övrigt impulsljud över ett visst tröskelvärde ska 
rapporteras till registret. Registrerad information för vissa av dessa ljudkällor i 
haven runt Sverige under 2015–2019 visas i Figur 15. Informationen är 
troligtvis inte komplett. Notera den höga förekomsten av användning av 
sonarer i Östersjön och hur den överlappar med Östersjötumlarens 
utbredningsområde. Det är även viktigt att notera att kartorna visar 
utbredningen av ljudkällorna och inte undervattensbullret eller påverkan. 
Påverkansavståndet varierar kraftigt mellan olika ljudkällor, 
ljudutbredningsförhållandena samt mottagarens känslighet. 

Figur 15. Förekomst av rapporterade bullerhändelser inom 10 Hz–20 kHz under 2015–2019: 
(a) sonarer och sälskrämmor, (b) tryckluftskanoner, (c) pålning och (d) explosioner. De 
gröna rutorna visar de Ices-subrektanglar som bullerhändelser har rapporterats inom. 

a 

d 

b 

c 
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Pålning och explosioner har även rapporterats som röda punkter. Rapporteringen är 
troligtvis inte komplett. Kartor från Ices register för impulsljud. 

Kontinuerliga ljud 
För övervakning av kontinuerligt undervattensbuller enligt 
havsmiljödirektivets För övervakning av impulsbuller enligt 
havsmiljödirektivets deskriptor 11 har Ices i samarbete med Helcom satt upp en 
portal för övervakat kontinuerligt buller vid 63 Hz, 125 Hz och 2 kHz. De kartor 
som för närvarande finns i registret är framtagna inom Bias-projektet 
(www.bias-project.eu) och bygger på ljudmätningar samt data om fartygstrafik 
från 2014. I Figur 16 visas kartor över utbredning av undervattensbuller vid 
2000 Hz för hela djupintervallet och hela 2014.  

 

   

Figur 16. Modellerad utbredning av undervattensbuller vid 2 kHz (1/3 oktavband) för hela 
djupintervallet under 2014: bullernivåer vid 50 % av tiden (vänster) och vid 25 % av tiden 
(höger). Kartor från (Folegot et al., 2016). 

Troliga effekter av olika förväntade klimatförändringar 
Kunskapen om troliga effekter av klimatförändringar på tumlare är mycket 
begränsad. Tumlare kommer i första hand inte att påverkas direkt av 
förändringar i temperatur och salthalt, men indirekt av förändringar i 
bytesarters utbredningsmönster och kvalitet, samt av förändrad förekomst av 
parasiter och smittämnen. Som en art med utbredningsområdet begränsat till 
kalla och tempererade vatten över kontinentalsockeln (med undantag för 
tumlare väster om Grönland (Nielsen et al., 2018)) beräknas tumlare vara en av 
alla arter inom valdjuren som löper störst risk att påverkas (MacLeod, 2009). 
Risken för påverkan ökar med minskat utbredningsområde och ökad 
klimatpåverkan, varför påverkan bedöms bli större på Östersjö- och 
Bälthavspopulationen än på Nordsjöpopulationen. 

Som innanhav med begränsat vattenutbyte beräknas Östersjön påverkas mer 
än Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön beräknas bl.a. vattentemperaturen att 
stiga, saliniteten att sjunka och omfattningen av områden med syrefria bottnar 

http://www.bias-project.eu/


 

att öka (Mackenzie et al., 2007; Meier et al., 2012). Med sjunkande salthalt 
minskar antalet marina fiskarter som t.ex. torsk (Mackenzie et al., 2007). För 
sill i Östersjön beräknas en ökad vattentemperatur leda till snabbare tillväxt 
både på individ- och populationsnivå, men med vissa skillnader mellan olika 
bestånd (Bartolino et al., 2014; Margonski et al., 2010). Eftersom 
grundläggande information om Östersjötumlarens födoval och dess koppling 
till bytesarterna saknas är det inte möjligt att göra tillförlitliga skattningar av 
påverkan på klimateffekter på tumlare i Östersjön. 

I Nordsjön har man det skett en storskalig förändring i tumlares 
utbredningsmönster från 1994 till 2005, med minskad förekomst i norr och 
ökad i söder. En trolig orsak till förändringen är en markant förändring i 
Nordsjöns ekosystem pga. utfiskning i kombination med klimatförändringar 
(Hammond et al., 2013). Över en liknande tidsperiod (1993–2001 jämfört med 
2002–2003) har man funnit att en högre andel av de tumlare som strandat 
längs skotska Nordsjön dött av svält, samt att de ätit en minskad andel tobis. 
Baserat på en parallell minskning i förekomsten av tretåig mås (Rissa 
tridactyla), vilken kopplats till minskad förekomst av tobis på grund av 
klimatförändringar och troligtvis även fiske (Frederiksen et al., 2004), föreslås 
att negativ klimatpåverkan på tobis lett till minskad födotillgång och svält hos 
tumlare (MacLeod et al., 2007). 

Förändringar i den marina näringsväven orsakade av klimatförändringar 
under evolutionär tid har funnits förklara populationsstrukturen av tumlare i 
nordöstra Atlanten. I slutet av perioden för den maximala isutbredningen 
under den senaste istiden (cirka 23–19 tusen år sedan) försvann tumlare från 
Medelhavet och gav upphov till den isolerade underarten i Svarta Havet 
respektive populationen vid den Iberiska halvön. Tumlarna i Nordsjön och 
intilliggande hav är av ett annat ursprung och har idag ett begränsat genetiskt 
utbyte med populationen vid den Iberiska halvön (Fontaine et al., 2014). 

Dagens snabba klimatförändringar i kombination med högt fisketryck och 
bifångster ökar risken för att små kustnära marina däggdjur som tumlare inte 
hinner anpassa sig (Fontaine et al., 2010) och understryker behovet av att 
inkludera klimatpåverkan i bevarande- och förvaltningsplaner (Simmonds and 
Isaac, 2007) 

Skyddsstatus i lagar och konventioner 
Tumlaren har följande status i nationell lagstiftning, EU-direktiv, EU-
förordningar och internationella överenskommelser som Sverige ratificerat. 
EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning via lagar och förordningar. EU-
förordningar är direkt tillämpliga som lag.  

Texten nedan hanterar endast den lagstiftning etc. där tumlare har pekats ut 
särskilt i bilagor till direktiv och förordningar. Den generella lagstiftningen som 
kan påverka tumlare eller deras livsmiljö finns inte med i detta program. 
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Nationella regelverk 

Artskyddsförordningen 
Tumlaren är fridlyst enligt 4§ artskyddsförordningen (2007:845). I samma 
förordning finns tumlaren upptagen som en B-art, vilket betyder att särskilda 
bevarandeområden ska utses för arten (Natura 2000). 

Jaktlagen och jaktförordningen 
Enligt jaktlagen (1987:259) är syftet med statens vilt att skydda 
utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter, samt tillförsäkra 
vetenskapen och undervisningen av dem (25 §). 

Enligt jaktförordningen (1987:905) är jakt på valar förbjuden (21 §). Alla 
valar, inklusive tumlare, som omhändertas, påträffas döda, eller dödas tillfaller 
staten (statens vilt) (33 §). Den som påträffar ett sådant djur ska snarast 
anmäla detta till polisen (36 §) och anmälan ska innehålla uppgifter om var och 
när djuret har dödats, omhändertagits eller påträffats (37 §). Hur tumlare ska 
omhändertas regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut i det 
enskilda fallet (38 §). För djur som överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet 
ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren (40 a §). Observera dock 
Naturhistoriska riksmuseets information om vilka djur eller djurdelar som är 
aktuella för insamling. 

Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2019:5) ska en 
omhändertagen tumlare eller del därav snarast överlämnas till Naturhistoriska 
riksmuseet, om inte viltet är preparerat eller behövs i utredning om eventuellt 
brott eller misstanke om sjukdom (9 §). Naturhistoriska riksmuseet får dock 
besluta hur djuret eller djurdelen ska disponeras för att tillgodose ändamålet 
med jaktlagen 25 §. 

EU-lagstiftning 

Art- och habitatdirektivet 
Rådets direktiv 92/43/EEG, kallat art- och habitatdirektivet, syftar till att 
säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter. Tumlaren är upptagen i Bilaga 2 och 4. Bilaga 2 omfattar 
arter av gemenskapsintresse och vilkas bevarande kräver att särskilda 
bevarandeområden utses, så kallade  Natura 2000-områden. 
Bevarandeområdena ska ingå i ett sammanhängande europeiskt ekologiskt 
nätverk och göra det möjligt att bibehålla eller återställa en gynnsam 
bevarandestatus hos de berörda livsmiljötyperna och arterna i hela deras 
naturliga utbredningsområde. Bilaga 4 omfattar arter för vilka ett strikt 
skyddssystem ska införas inom hela deras utbredningsområde, dvs. även 
utanför de särskilda bevarandeområdena. Med ett strikt skyddssystem avses 
förbud mot att bl.a. fånga, döda eller störa exemplar av dessa arter, särskilt 
under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 
eller skada eller förstöra deras parnings- eller rastplatser. I svensk lagstiftning 



 

implementeras skyddet genom artskyddsförordningen (2007:845) samt 
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

För de särskilda bevarandeområdena ska nödvändiga åtgärder för bevarande 
vidtas, inklusive utarbetande av lämpliga skötsel- eller förvaltningsplaner om 
detta krävs (artikel 6). I Sverige används termen ”bevarandeplan” för Natura 
2000-områden. Bevarandestatusen hos arterna som är av gemenskapsintresse 
ska övervakas (artikel 11) och vart sjätte år ska EU:s medlemsstater rapportera 
arternas bevarandestatus inom respektive biogeografisk region (enligt 
artikel 17). För tumlare i svenska vatten innebär detta en bedömning för marin 
atlantisk region och en för marin baltisk region. De senaste bedömningarna av 
Sverige (Naturvårdsverket) respektive kommissionen visas i Tabell 2. 
Medlemsstaternas rapporter ska även innehålla information om de 
bevarandeåtgärder som har vidtagits, samt en bedömning av åtgärdernas effekt 
på arternas bevarandestatus. Det krävs också uppföljning och rapportering av 
oavsiktlig fångst och dödande enligt artikel 12.4. 

 

Internationella konventioner och aktionsprogram (Action plans) 

Ascobans 
Överenskommelsen om skydd av valar i Svarta havet, Medelhavet och 
angränsande atlantiska vatten, kallad Ascobans (Agreement on the 
Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish   
North Seas) har slutits under Bonnkonventionen (se Bonnkonventionen 
nedan). Ascobans parter har åtagit sig att vidta bevarandeåtgärder och bedriva 
forskning för att uppnå eller bibehålla en gynnsam bevarandestatus för 
småvalar. Åtgärderna inkluderar förebyggande arbete mot utsläpp av 
miljöfarliga ämnen, minskning av bifångster, reglering av aktiviteter som har 
negativ påverkan på småvalars föda och förebyggande arbete mot 
undervattensbuller. Koordinerad forskning ska bedrivas för att bedöma status 
och migrationsmönster, samt identifiera viktiga områden och hot för de olika 
arterna och/eller populationerna. Parterna ska även sträva efter att etablera 
effektiva system för rapportering och insamling av bifångade och döda 
strandade djur, samt utföra kompletta obduktioner av dessa. 
Obduktionsresultaten ska göras tillgängliga i en internationell databas. 
Slutligen ska parterna tillhandahålla information till allmänheten och fiskare 
för att främja insamling av döda strandade och bifångade småvalar. Ascobans 
har tagit fram resolutioner om bl.a. Östersjötumlaren, bifångster, miljögifter, 
undervattensbuller, undervattensammunition, havsbaserad energiproduktion, 
födotillgång, marint skräp, kumulativ påverkan, strandningar, forskning om 
habitatkvalitet och hälsostatus, samt utbildningsaktiviteter. 

Ascobans har även tagit fram åtgärdsprogram/bevarandeplaner för 
tumlarpopulationerna i Nordsjön (ASCOBANS, 2009), Bälthavet (ASCOBANS, 
2012) respektive Östersjön (ASCOBANS, 2016).  
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Ospar 
Ospar är en regional konvention om skydd av den marina miljön i 
Nordostatlanten, inklusive Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Ospars vision är 
att Nordostatlanten är ren, frisk och med rik biologisk mångfald, samt nyttjad 
på ett långsiktigt hållbart sätt. För att uppnå detta har Ospar antagit en strategi 
för skydd av Nordostatlantens marina miljö perioden 2010–2020 (OSPAR 
Commission, 2010), samt fem underliggande tematiska strategier. En av de 
tematiska strategierna handlar om biodiversitet och ekosystem. Det strategiska 
målet för denna är att hejda och förebygga ytterligare förlust av biologisk 
mångfald till år 2020, att skydda och bevara ekosystem, samt, där det är 
praktiskt möjligt, restaurera marina områden som har blivit negativt 
påverkade. För att uppnå detta ska åtgärder vidtas bl.a. för att förbättra 
statusen för hotade och minskade arter och habitat, vidareutveckla Ospars 
nätverk av skyddade marina områden och implementera förvaltningsåtgärder 
för dessa, samt säkerställa att mänskliga aktiviteter och belastningar inte 
påverkar arter, habitat eller ekosystem negativt. För vissa av åtgärderna anges 
att de gäller särskilt för de arter och habitat som är upptagna på Ospars lista 
över hotade och/eller minskande arter och habitat, däribland tumlare. 

För bedömning av den marina miljöns status enligt havsmiljödirektivet (se 
Havsmiljödirektivet och fastställande av god miljöstatus) har Ospar utvecklat 
indikatorer som kan användas inom hela Ospar-området. År 2017 gjordes en 
första statusskattning för abundans och utbredning respektive bifångster av 
tumlare (indikatorerna M4 respektive M6). För tumlare fann man ingen 
statistisk skillnad i abundans i Nordsjön eller i Kattegatt-Bälthavet, men 
däremot en förändring i utbredningsmönstret från norra till södra Nordsjön 
sedan 1994. Tillförlitligheten för metoden bedömdes som medel och för 
dataunderlaget låg. Bifångsterna skattades till 0,36-0,58 % av den bästa 
populationsuppskattningen för Nordsjöpopulationen och 0,39-0,62 % av den 
bästa populationsuppskattningen för Bälthavspopulationen. Tillförlitligheten 
för metoden bedömdes som medel-låg och för dataunderlaget som låg. 
Vidareutveckling av dessa indikatorer fortgår och avsikten är att resultaten ska 
rapporteras i Ospars utvärdering av Nordostatlantens miljö 2023 (Quality 
Status Report 2023). Inom Ospar pågår även utveckling av en indikator för 
PCB i marina däggdjur. 

Helcom 
Helcom är den förvaltande organisationen för en regional konvention om 
skydd av den marina miljön i Östersjön, inklusive Kattegatt. Helcoms vision är 
en frisk miljö i Östersjön där de olika biologiska komponenterna fungerar i 
balans. Detta resulterar i en god ekologisk status samt att miljön kan bära en 
rad olika långsiktigt hållbara ekonomiska och sociala aktiviteter. 

Helcom har en rekommendation (17/2) om skydd av tumlare i Östersjön 
(Helcom, 2020b). Denna rekommenderar bland annat högsta prioritet för 
minskning av bifångster, datainsamling om hot mot tumlare, regelbundet 
genomförande av storskaliga inventeringar av tumlare och av koordinerade 
nationella övervakningsprogram av abundans och utbredning, datainsamling 



 

om tumlares beteende, livshistoria och hälsa, samt implementering av effektivt 
och lämpligt skydd för tumlare inom och utom skyddade områden. 

Helcom utvecklar även regionala indikatorer i enlighet med 
havsmiljödirektivet (se Havsmiljödirektivet och fastställande av god 
miljöstatus). Tumlare är för närvarande inkluderade i indikatorer om 
bifångster, abundans respektive utbredning. Bifångstindikatorn är utvecklad 
men tillförlitliga data för tillämpning saknas. Indikatorerna om abundans och 
utbredning är under utveckling. Avsikten är att en statistisk bedömning av 
Bälthavstumlarens abundans, en kvalitativ bedömning av Östersjötumlarens 
abundans och utbredning, samt bifångster av båda dessa tumlarpopulationer 
ska ingå i Helcoms tredje holistiska bedömning av Östersjöns ekosystem (Holas 
III). Inom Helcom pågår även arbete för att utveckla en hälsoindikator för 
tumlare, och utveckling av en indikator för tumlares habitatkvalitet har 
identifierats vara av hög prioritet. 

Baserat på rapporter från de kontrakterade parterna gör Helcom årliga 
sammanställningar över observationer av levande, strandade och bifångade 
tumlare inom konventionens område. Dessa finns tillgängliga genom Helcoms 
webbaserade databaser (Helcom Data and Map Service, 
http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html samt Helcom 
Biodiversity Database https://maps.helcom.fi/website/biodiversity/).  

IWC 
Internationella valfångstkommissionen (IWC) är en mellanstatlig organisation 
vars syfte är att bevara valar och förvalta långsiktigt hållbar valjakt. En 
väsentlig del av kommissionen är det så kallade schemat. Schemat är juridiskt 
bindande och anger specifika åtgärder. Exempel på åtgärder är fångstgränser 
(vilka har satts till noll för kommersiell valfångst), utpekanden av 
valskyddsområden och restriktioner för jaktmetoder. IWC:s medlemsländer 
har olika uppfattningar om småvalar som t.ex. tumlare och delfiner ingår i 
IWC:s rättsbefogenheter eller ej. Länderna är dock eniga om att IWC:s 
vetenskapliga kommitté fyller en funktion när det gäller forskning och 
rådgivning om småvalar och en vetenskaplig underkommitté arbetar endast 
med dessa frågor. IWC har utvecklat ett tillvägagångssätt för beräkning av 
långsiktigt hållbara mortalitetsgränser som tar hänsyn till osäkerheter i de 
ingående parametrarna. Metoden kallas Catch Limit Algorithm, CLA, och 
bygger på modelleringar av data om beståndsuppskattningar, mortaliteter, 
populationsstruktur och migration (se Beräkning av mortalitetsgräns) (Punt & 
Donovan, 2007). IWC samarbetar med Ascobans om bl.a. beräkning av 
mortalitetsgränser för bifångster av tumlare och Ascobans senaste 
åtgärdsprogram för tumlare i Östersjön följer IWC:s mall för bevarandeplaner 
för valar. 

Ices 
Internationella Havsforskningsrådet, kallat Ices (International Council for the 
Exporation of the Seas) är en global organisation vars främsta syfte är att öka 
den vetenskapliga kunskapen om marin miljö och dess levande resurser, samt 

http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html
https://maps.helcom.fi/website/biodiversity/
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att använda denna kunskap för att ge objektiva och politiskt oberoende råd till 
ansvariga myndigheter. Merparten av arbetet fokuserar på Nordatlanten, men 
genom partnerskap sträcker sig verksamheten in i Arktis, Medelhavet, Svarta 
havet och norra Stilla havet. 

Ices har nästan 150 expertgrupper och workshops, varav arbetsgrupperna 
om marina däggdjurs ekologi (Working Group on Marine Mammal Ecology, 
WGMME) och om bifångster av skyddade arter (Working Group on Bycatch of 
Protected Species, WGBYC) är av stor relevans för tumlare. WGMME 
utvärderar årligen ny information om populationsstorlekar, 
populationsstruktur och förvaltningsmodeller, samt ger råd om hur detta kan 
bidra till förvaltning av marina däggdjur hos parterna. WGMME 
sammanställer även information om mänsklig påverkan på marina däggdjur, 
med fokus på bifångster (i samarbete med WGBYC) och havsbaserad industri, 
och ger råd för minskning av påverkan. WGBYC sammanställer och utvärderar 
information om övervakning och skattning av bifångster för skyddade arter, 
inklusive däggdjur, fåglar, havssköldpaddor och sällsynta fiskarter. Arbetet 
inkluderar även metoder för minskning av bifångster och koordinering av 
experimentella studier om detta. 

Ices är värd för en webbaserad dataportal med bl.a. en databas om 
impulsbuller i samarbete med Ospar och Helcom och en databas om 
kontinuerligt buller i samarbete med Helcom. Båda databaserna är allmänt 
tillgängliga från Ices webbsida. 

 

Ices råd om nödåtgärder för att förhindra bifångster av tumlare 
I juli 2019 skickade 26 miljöorganisationer två rapporter om bifångster av 
tumlare i Östersjön respektive sadeldelfiner i Biscayabukten till EU-
kommissionen och uppmanade kommissionen att vidta nödåtgärder enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken Artikel 12. Kommissionen vände sig till Ices som 
behandlade frågan inom WGMME och WGBYC, samt på en workshop om 
nödåtgärder för att minimera bifångster av sadeldelfiner i Biscayabukten och 
tumlare i Östersjön (Workshop on Emergency Measures to mitigate BYCatch 
of harbour porpoise in the Baltic Sea and common dolphin in the Bay of 
Biscay, WKEMBYC). Resultaten redovisas i sin helhet i WKEMBYC-rapporten 
(ICES, 2020a). Ices råd publicerades i maj 2020 (ICES, 2020b). 

För att uppnå bevarandemålet på 0,7 bifångade Östersjötumlare (se 
Beräkning av utdöenderisk och mortalitetsgränser) konstaterar Ices att allt 
fiske med både passiva nätredskap och trål behöver stängas inom 
Östersjötumlarens säsongsmässiga utbredningsområde. Ices rekommenderar 
att skyddsåtgärder implementeras under en längre tidsperiod (troligtvis flera 
generationer) eftersom de annars inte ger önskad effekt. 

För att minska bifångsterna av Östersjötumlare (dock utan att uppnå målet 
på max 0,7 bifångster per år) rekommenderar Ices att en kombination av fem 
åtgärder implementeras omgående. De geografiska områdena visas i Figur 17. 
Åtgärderna fokuserar på passiva nätredskap (nät/garn, insnärjningsnät eller 
grimgarn, se definition i EU-förordning 2019/1241, Artikel 6) eftersom 



 

bifångstrisken är avsevärt högre i dessa än i andra redskapstyper. Följande tre 
åtgärder berör svenskt vatten: 

 
• Norra Midsjöbanken stängs för allt fiske, med undantag för passiva 

redskap som har påvisats att inte bifånga tumlare. Exempel på sådana 
redskap är burar, fällor och långrev. Undantag ska däremot inte gälla 
för passiva nätredskap, även sådana som är försedda med pingers eller 
andra typer av instrument som avger ljud. Norra Midsjöbanken 
avgränsas här av följande koordinater: NV: 56,241°N; 17,042°O; SV: 
56,022°N, 17,202°O; NO: 56,380°N, 17,675°O; SO: 56,145°N, 17,710°O. 

• Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, samt Södra 
Midsjöbanken, stängs för allt fiske med passiva nätredskap. Södra 
Midsjöbanken avgränsas här för Sveriges del som området mellan 
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna och gränsen 
till Polens ekonomiska zon. 

• Fiske med passiva nätredskap utan användning av pingers 
(ljudskrämmare)  förbjuds, under maj–oktober inom det område som 
avgränsas av den förvaltningsgräns som föreslagits av Carlén m.fl. 
(2018) (en linje dragen mellan Hanö, Sverige, och Jarosławiec nära 
Słupsk, Polen) och en linje dragen mellan 60.5°N vid den svenska 
kusten och 61°N vid den finska kusten, och under november–april 
inom det område som begränsas av en linje dragen längs longitud 13°O 
och en linje dragen mellan 60.5°N vid den svenska kusten och 61°N vid 
den finska kusten. 
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Figur 17. Geografiska områden i Ices råd om nödåtgärder för minskning av bifångster av 
Östersjötumlare. 

 
Utöver åtgärder för minskning av bifångster ger Ices även fyra råd om 
övervakningsåtgärder för Östersjötumlaren som ska implementeras 
omedelbart. Dessa är: 

 
• Detaljerad övervakning av fiskeansträngningen i tid och rum, i lämpliga 

enheter och för alla fartyg. Detta behövs för beräkning av bifångst, 
utvärdera risken för bifångst i tid och rum, samt för att utvärdera 
effekterna av implementerade åtgärder för att minska bifångsterna. 

• Ökad dedikerad övervakning av skyddade och hotade arter för att 
säkerställa en representativ datainsamling av bifångster. 

• Övervakning av tumlarförekomst i nyckelområden där pingers 
implementeras för utvärdering av påverkan på tumlare. 

• Kontroll av efterlevnad av åtgärder för minskning av bifångst. Både 
användning och funktion av pingers ska säkerställas. 

Bernkonventionen 
Bernkonventionen är en juridiskt bindande regional naturvårdskonvention för 
Europa och vissa stater i Nordafrika. Konventionens mål är att skydda vilda 
växter, djur och deras naturliga miljö, särskilt sådana som kräver 

Natura 2000 Sydvästskånes utsjövatten 

Norra Midsjöbanken 

Södra Midsjöbanken 

Natura 2000 Hoburgs bank och Midsjöbankarna 

Tyska Natura 2000-områden 

Polska Natura 2000-områden 



 

internationellt samarbete och är utrotningshotade eller sårbara. För dessa har 
parterna förbundit sig att främja nationella riktlinjer, beakta skydd i samband 
med planering, utveckling och åtgärder för miljögifter, samt främja utbildning 
och sprida allmän information. Tumlaren är upptagen i Bilaga 2 över arter som 
ska ha ett särskilt skydd. Detta innebär att parterna har åtagit sig att vidta 
åtgärder för att säkerställa förbud mot bl.a. alla former av avsiktlig fångst, 
avsiktlig skada på häcknings- eller rastplatser, eller avsiktlig störning, särskilt 
häcknings-, yngeltid och vintervila. Inom EU genomförs Bernkonventionen 
genom art- och habitatdirektivet. 

Bonnkonventionen (CMS) 
Bonnkonventionen, även kallad CMS (Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals) är en global miljökonvention under FN:s 
miljöprogram. CMS syftar till att skydda flyttande vilda djurarter, deras 
livsmiljöer och flyttvägar. Tumlaren är upptagen i Bilaga 2, vilken listar 
flyttande arter som har en ogynnsam bevarandestatus och vars bevarande och 
förvaltning kräver eller skulle gynnas signifikant av internationellt samarbete 
och/eller internationella överenskommelser. Länderna runt Östersjön 
diskuterar även ett förslag om att Östersjötumlaren bör upptas i Bilaga 1, vilken 
listar hotade flyttande arter. Artikel 4 av konventionen anger att CMS parter 
ska sträva efter att sluta avtal för de populationer eller delar av populationer 
som är listade i Bilaga 2 och regelbundet korsar landets gränser. Prioritet ska 
ges till arter som har ogynnsam bevarandestatus. CMS har även antagit en rad 
resolutioner om skydd av valar. 

Cites 
Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda 
djur och växter, kallad Cites-konventionen (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) är en global 
naturvårdskonvention med syftet att säkerställa att internationell handel med 
vilda djur och växter inte hotar deras fortlevnad. Inom EU regleras 
implementeringen av Cites i första hand genom rådets förordning (EG) nr 
338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln 
med dem (se EU:s Cites-förordning). Inom EU är samtliga valarter listade på 
bilaga A, dvs. den högsta skyddsklassen. 

Marin förvaltning och fiskeregleringar  
Texten nedan hanterar endast lagstiftning etc. av direkt relevans för tumlare. 
Generell lagstiftning som kan påverka tumlare eller deras livsmiljö finns inte 
med i detta program.  

Nationella regelverk 

Havsmiljöförordningen och fastställande av god miljöstatus 
Havsmiljöförordningen (2010:1341) införlivar havsmiljödirektivet (se 
Havsmiljödirektivet och fastställande av god miljöstatus) i svensk lagstiftning. 
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Förordningen syftar till att upprätthålla eller nå en god miljöstatus i 
havsmiljön. Bedömningen av den marina miljöns status ska göras med stöd av 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god 
miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 
Östersjön (HVMFS 2012:18). I dessa fastslås de förhållanden som 
kännetecknar god miljöstatus för havsmiljödirektivets 11 deskriptorer, samt de 
indikatorer som ska användas för att göra dessa bedömningar. Tumlare är 
specifikt omnämnd endast i indikator 1.1A Bifångst av tumlare. Arten är även 
inkluderad i en miljökvalitetsnorm som anger att mänskliga verksamheter ska 
inte orsaka skadligt impulsljud i marina däggdjurs utbredningsområden under 
tidsperioder då djuren är känsliga för störning. Indikator saknas dock för 
denna miljökvalitetsnorm. Mycket av arbetet med utveckling av nationella 
indikatorer och miljökvalitetsnormer bedrivs genom utveckling av regionala 
indikatorer enligt Havsmiljödirektivet (se Havsmiljöförordningen och 
fastställande av god miljöstatus) inom Ospar och Helcom (se Ospar och 
Helcom). 

EU-lagstiftning 

Havsmiljödirektivet och fastställande av god miljöstatus 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG, kallat 
havsmiljödirektivet, syftar till att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i 
den marina miljön senast år 2020. På grund av den marina miljöns 
gränsöverskridande karaktär, samtidigt som förhållanden, problem eller behov 
varierar rumsligt, ska arbetet utföras för marina regioner eller delregioner. För 
svenska vatten innebär detta Nordsjön inklusive Kattegatt och Engelska 
kanalen, respektive Östersjön. Gränsen mellan dessa områden dras vid 
Öresundsbron. Inom regionerna eller delregionerna ska en god miljöstatus 
fastställas med hjälp av 11 deskriptorer. Bedömningen ska göras med hjälp av 
kriterier och indikatorer mot fastställda tröskelvärden. För löpande bedömning 
ska medlemsstaterna fastställa och genomföra regionalt samordnade 
miljöövervakningsprogram. Baserat på resultaten ska åtgärdsprogram 
utarbetas. . Vart sjätte år ska medlemsländerna rapportera den bedömda 
miljöstatusen, samt de fastställda miljömålen, övervaknings- och 
åtgärdsprogrammen. Nästa åtgärdsprogram rapporteras 2022 och nästa 
bedömning  ska göras år 2024. 

Förutsättningar för bedömning av den marina miljöns status anges i 
kommissionens beslut (EU) 2017/848. Primära kriterier är obligatoriska, 
medan sekundära kriterier bör användas som komplement till de primära, eller 
när det finns risk för att god miljöstatus inte uppnås. Kriterier och 
metodstandarder bör utvecklas i regionalt samarbete. De flesta kriterier ska 
bedömas på regional eller delregional nivå och om tröskelvärdena inte uppnås 
ska medlemsländerna vidta åtgärder eller ytterligare undersökningar. 
Nedanstående punkter (förkortad svensk översättning) är direkt relevanta för 
tumlare. Numreringen följer den i beslutet och siffran inom parentes anger om 
kriteriet är primärt eller sekundärt. 

Biologisk mångfald: 



 

• D1C1 (1) Dödligheten till följd av bifångster ligger under nivåer som 
hotar arten, så att dess långsiktiga livskraft är säkerställd. 

• D1C2 (1) Artens abundans är inte negativt påverkad av belastning från 
mänsklig verksamhet och dess långsiktiga överlevnad är säkerställd. 

• D1C4 (1) Artens utbredningsområde och -mönster överensstämmer 
med rådande geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. 

• D1C5 (1) Artens livsmiljö har den nödvändiga utsträckning och 
förhållanden som krävs för att stödja de olika stadierna i artens 
livscykel. 

För dessa kriterier anges att skattningen kan göras på populationsnivå 
istället för artnivå om detta är lämpligt. Inom Ospar och Helcom pågår arbete 
med att utveckla eller vidareutveckla regionala tumlarindikatorer om 
abundans, utbredning respektive bifångster (se Ospar och Helcom), dvs. 
motsvarande kriterierna D1C1, utfallet av D1C2, samt D1C4. I tillägg till de 
direkt relevanta kriterierna är även följande kriterier relevanta för tumlare: 

Trofiska gilder (grupper): 
• D4C1 (1) Den trofiska gildens mångfald (artsammansättning och 

arternas relativa abundans) är inte negativt påverkad till följd av 
mänskliga belastningar. 

• D4C2 (1) Balansen i total abundans mellan de trofiska gilderna är inte 
negativt påverkad till följd av mänskliga belastningar. 

• D4C3 (2) Individernas storleksfördelning inom den trofiska gilden är 
inte negativt påverkad till följd av mänskliga belastningar. 

Miljögifter: 
• D8C (2) Arternas hälsa påverkas inte negativt av främmande ämnen, 

inklusive kumulativa och synergistiska effekter. 
Marint skräp: 
• D10C3 (2) Mängden skräp och mikroskräp som förtärs av marina djur 

ligger på en nivå så att arternas hälsa inte påverkas negativt. 
• D10C4 (2) Insnärjning i skräp, eller andra typer av skador, dödlighet 

eller hälsoeffekter är under tröskelvärden för påverkan. 
Undervattensbuller: 
• D11C1 (1) Utbredningen, varaktigheten och ljudstyrkan av impulsbuller 

från mänsklig verksamhet överskrider inte nivåer som har negativ 
påverkan på populationsnivå på marina djur. 

• D11C2 (1) Utbredningen, varaktigheten och ljudstyrkan av kontinuerligt 
lågfrekvent buller från mänsklig verksamhet överskrider inte nivåer 
som har negativ påverkan på populationsnivå på marina djur. 

EU-förordningar relaterade till att minimera bifångster av 
tumlare i yrkesfisket 

Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 ska bland annat 
säkerställa att fiskeverksamheten är långsiktigt hållbar. Försiktighetsansatsen 
ska tillämpas. Det finns flera legala ”verktyg” inom fiskeripolitiken för att 
minimera bifångster av tumlare. 
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Enligt artikel 11.1 i ovan nämnda förordning kan en åtgärd som endast berör 
en medlemsstats fiske i dess territorialvatten eller ekonomiska zon under vissa 
förutsättningar införas i marina skyddade områden som är utsedda med stöd i 
art- och habitatdirektivet. Om åtgärden berör andra medlemsstaters fiske, kan 
berörda medlemsstater inom ramen för regionalisering (artikel 11 och 18) lägga 
fram förslag på bevarandeåtgärder i en gemensam rekommendation till 
kommissionen. Om inte alla medlemsstater kan enas om en gemensam 
rekommendation får kommissionen lägga fram ett förslag genom ordinarie 
lagstiftningsförfarande. I avsaknad av en gemensam rekommendation, ska 
kommissionen i brådskande fall anta tidsbegränsade åtgärder. 

Artikel 12 gäller åtgärder som ska vidtas av kommissionen vid allvarliga hot 
mot de marina biologiska resurserna. Om sådana hot föreligger får 
kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, anta 
genomförandetakter med omedelbar verkan för att minska hotet. 
Genomförandetakterna kan tillämpas under max sex månader, men kan 
förlängas med ytterligare sex månader. 

Artikel 13 gäller nödåtgärder under en medlemsstats jurisdiktion som kräver 
omedelbara åtgärder. Om nödåtgärderna som en medlemsstat avser att anta 
kan påverka andra länders fiskefartyg, ska dessa åtgärder först avstämmas med 
kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de berörda rådgivande 
nämnderna.  

Tekniska förordningen 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 om bevarande av 
fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder har 
som mål att stödja genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken (se 
ovan). Vid fokus på skydd av tumlare ska den tekniska förordningen särskilt 
bidra till att säkerställa att bifångster minimeras och om möjligt elimineras så 
att de inte utgör ett hot mot dess bevarandestatus (Artikel 3) samt vidta 
tekniska åtgärder som syftar till att säkerställa att oavsiktliga fångster av 
marina däggdjur inte överstiger de nivåer som föreskrivs i unionslagstiftningen 
och i internationella avtal som är bindande för unionen (Artikel 4). 

Artikel 9 anger att det är förbjudet att fiska med drivgarn längre än 2,5 km, 
samt att allt fiske med drivgarn är förbjudet i Östersjön. 

Artikel 11 anger att det är förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta eller 
landa tumlare. Undantag görs dock bl.a. för att möjliggöra vetenskaplig 
forskning på bifångade djur under förutsättning att de berörda behöriga 
myndigheterna har fått full information i förväg så snart som möjligt efter 
fångsten. Vidare anges att en medlemsstat får införa ytterligare restriktioner 
för sina fiskefartyg för att minimera bifångster av tumlare. Artikel 11 ska även 
tillämpas på fritidsfiske (artikel 2). 

I bilaga XIII anges obligatoriska åtgärder för användning av pingers, 
genomförande av vetenskapliga studier eller pilotprojekt för att övervaka och 
utvärdera effekterna av användning av pingers över tid, samt inrättande av 
övervakningssystem för bifångster. Pingers är obligatoriskt för fartyg vars 
totala längd är 12 m eller mer och fiskar med bottenstående nät/garn eller 



 

insnärjningsnät i vissa områden. För vissa av områdena gäller kravet endast 
under en viss tid på året, om den sammanlagda längden av näten understiger 
en viss längd, eller maskstorleken överstiger en minimistorlek.  
Övervakningssystem är obligatoriskt på fartyg vars totala längd är 15 m eller 
mer och fiskar med vissa redskap i vissa områden. Områden och redskap i vilka 
användning av pingers respektive tillämpning av övervakningssystem för 
bifångster är obligatoriska visas i Figur 18. 

 

 

 
Figur 18. Områden och redskap i vilka användning av pingers respektive tillämpning av 
övervakningssystem för bifångster är obligatoriska enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1241 Bilaga XIII (för fartyg vars totala längd är 15 m som fiskar med 
särskild redskap). 

Kontrollförordningen 
Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 rör införande av ett kontrollsystem för 
att säkerställa efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken. Artikel 14 
anger att fiskefartyg som har en total längd på 10 m eller mer ska föra 
fiskeloggbok. Uppgifter om däggdjur och fåglar som fastnat i redskapet, även 
om djuren eller fåglarna lösgjorts innan fångsten omhändertagits, ska lämnas 
via loggboken. Enligt artikel 48 ska yrkesfiskare som förlorar sina redskap och 
inte lyckas bärga dem rapportera sin förlust. Artikel 55 anger bl.a. att 
medlemsländerna ska se till att fritidsfiske bedrivs på ett sätt som 
överensstämmer med målen och bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken. 
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Genomförandebeslut om fiskeridata 
I kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/910 om upprättande av ett 
flerårigt unionsprogram för insamling och förvaltning av biologiska, 
miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data inom sektorerna för fiske 
och vattenbruk anges att data om både bifångster och frånvaro av bifångster av 
tumlare och alla andra arter listade i Tabell 1D ska samlas in i tillräcklig 
omfattning grundat på slutanvändarnas behov. I Tabell 1D listas tumlare i alla 
vatten med hänvisning till art- och habitatdirektivet, samt i Nordsjön inklusive 
Skagerrak och Kattegatt även med hänvisning till Ospar. Datainsamling ska 
göras för allt kommersiellt fiske som bedrivs av medlemsländerna och för allt 
fritidsfiske som bedrivs inom EU:s vatten. Insamlingen ska genomföras med 
hjälp av observatörer ombord på fiskefartygen, av fiskarna själva med hjälp av 
deras loggböcker, eller andra metoder om dessa är otillräckliga för 
slutanvändarnas behov.  

 

Övriga fakta 
I detta avsnitt presenteras erfarenheter från tidigare bevarandeåtgärder, 
kunskapshöjande åtgärder samt övervakning och uppföljning av tumlare som 
är av relevans för föreslagna åtgärder. 

Utvärdering av tidigare åtgärdsprogram 
En utvärdering av det föregående åtgärdsprogrammet för tumlare (Carlström 
et al., 2008) utfördes av SLU Aqua under 2015. Denna visar att vid tiden för 
utvärderingen hade 8 av sammanlagt 34 åtgärder genomförts, 18 var delvis 
genomförda och 8 var inte genomförda. De två mest centrala 
bevarandeåtgärderna, upprättande av regionala arbetsgrupper för minskande 
av tumlarbifångster, samt implementering av åtgärder enligt förslag från 
regionala arbetsgrupper hade inte genomförts. Efter utvärderingen 2015 har 
bl.a. tre andra högt prioriterade åtgärder slutförts: inventering av tumlare i 
Östersjön, identifiering av viktiga områden för tumlare i svenska vatten samt 
utpekande av nya och utökade Natura 2000-områden för tumlare. 

Resultat från sårbarhetsanalyser 
En kvantitativ analys av Östersjöpopulationens risk för att dö ut (PVA-analys) 
har nyligen publicerats. Eftersom data saknas för så gott som samtliga 
demografiska parametrar har dessa skattats från sju andra tumlarpopulationer 
i Norra Atlanten. Analysen visar att Östersjöpopulationen är livskraftig om dess 
demografiska parametrar är desamma som i en population med god 
hälsostatus och den inte utsätts för bifångster. Pga. höga miljögiftshalter är 
dock Östersjötumlarens reproduktionsförmåga sannolikt nedsatt (se 
Miljögifter). En intermediär reproduktionsförmåga (nedsatt med 40 %) och 
ingen bifångst beräknas leda till en populationstillväxt strax över noll (0,2 % ± 
6,5 %). Om reproduktionsförmågan är ytterligare nedsatt (med totalt 60 %) 



 

beräknas populationen kollapsa till färre än 50 individer om 64 år (98 % 
sannolikhet att den kollapsar inom 100 år). Om dessa reproduktionsnivåer 
kombineras med skattad aktuell bifångstnivå (7 individer per år, North Atlantic 
Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine Research, 
2019) beräknas populationen kollapsa till färre än 50 individer om 35–75 år 
(55–100 % sannolikhet att den kollapsar inom 100 år). Med en högre 
bifångstnivå (15 individer/år) beräknas populationen kollapsa om 23–44 år 
(100 % sannolikhet att den kollapsar inom 100 år). Inte ens de mest positiva 
scenarierna för reproduktionsparametrarna beräknas kunna uppväga 
effekterna av undersökta bifångstnivåer. Slutsatsen är att bifångsterna måste 
minskas, liksom störning i reproduktionsområden (Cervin et al., 2020).En  

Lärdomar från bifångstreglering 

Lärdomar från andra arter och populationer 

Kaliforniatumlaren 
Kaliforniatumlare (Phocoena sinus) är en annan art av tumlare. Arten är 
endemisk i norra Californiaviken i Mexiko och klassad som Akut hotad (CR) 
(Rojas-Bracho and Taylor, 2017). Det främsta hotet är illegalt garnfiske efter 
kalifornisk vekfisk (Totoaba macdonaldi) (Jaramillo-Legorreta et al., 2017; 
Taylor et al., 2017), också den klassad som Akut hotad (CR). 
Kaliforniatumlaren har övervakats med visuella metoder sedan 1986 (Barlow et 
al., 1997) och med akustiska metoder sedan 2008. År 1997 beräknas 
populationen ha bestått av 567 individer (95 % konfidensintervall 177–1073) 
(Jaramillo-Legorreta et al., 1999), dvs. ungefär lika många som antalet 
Östersjötumlare skattades till år 2001–2013 (SAMBAH, 2016). Arten har 
minskat stadigt i antal sedan dess (Gerrodette et al., 2011; Jaramillo-Legorreta 
et al., 2017; Taylor et al., 2017). 

Kaliforniatumlaren rödlistades av IUCN 1978 och sedan år 1993 har en rad 
bevarandeåtgärder vidtagits. År 1993 förbjöds användandet av garn med större 
maska än 30,5 cm i fisket efter kalifornisk vekfisk och ett biosfärsområde 
pekades ut i den innersta delen av Californiaviken. Biosfärsområdet 
inkluderade ungefär hälften av kaliforniatumlarens utbredningsområde 
respektive kärnområde. Bevarandeplanen för området publiceras 1995. År 
2000 beslutades att antalet bifångade kaliforniatumlaren skulle vara noll. År 
2003 trädde en mexikansk lagstiftning om skydd av biosfärsområdet ikraft. 
Åtgärderna för biosfärsområdet var dock långt ifrån tillräckliga, varför hela 
kaliforniatumlarens kärnområde ut som reservat 2005 (Rojas-Bracho et al., 
2006). Samma år fastställdes en bevarandeplan för reservatet. Det inkluderade 
kunskapshöjande åtgärder för att öka hållbart nyttjande av resurserna, 
biologisk och social forskning, samt regleringar av fisket, bl.a. förbud mot 
garnfiske med större maska än 15,25 cm. Vissa av fiskeregleringarna infördes 
även i biosfärsområdet. En miljon amerikanska dollar (cirka 85 miljoner 
svenska kronor med dagens kurs) betalades ut av staten i syfte att kompensera 
fiskare för uteblivna fiskemöjligheter, men medlen användes bl.a. till inköp av 
båtmotorer och ledde inte till minskad risk för bifångster av kaliforniatumlare. 
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Även om fiskeregleringarna hade implementerats hade de troligtvis inte varit 
effektiva eftersom reservatet i genomsnitt endast hyste ungefär halva 
populationen och merparten av bifångsterna skedde i garn med mindre 
maskstorlek än den som förbjudits. Regleringarna var också delvis 
motsägelsefulla och svåra att kontrollera (Rojas-Bracho and Reeves, 2013). 

År 2008 beräknades 245 individer återstå och ett åtgärdsprogram för 
bevarande av kaliforniatumlaren och hållbart nyttjande av inre Californiaviken 
fastställdes. Målsättningen var noll bifångade kaliforniatumlare 2012 och 
programmet inkluderade gradvis eliminering av fiske med grimgarn och övriga 
passiva nätredskap, först inom reservatet och därefter inom hela 
kaliforniatumlarens utbredningsområde. Parallellt med förbudet skulle fiskare 
återigen bl.a. ges ekonomisk kompensation för uteblivna fiskemöjligheter, eller 
ekonomiskt stöd för att övergå till fiskeredskap som inte bifångar tumlare eller 
byta bransch. Inte heller detta program var dock framgångsrikt. Det saknades 
forskning om alternativa redskap, varför sådana inte kunde implementeras. 
Fiskares medverkan var frivillig och inte obligatorisk, varför främst de som 
redan var på väg att sluta gjorde så initialt, medan merparten fortsatte och 
också började använda längre länkar, varför fiskeansträngningen istället ökade. 
Under 2008–2012 kostade fiskerikontrollen för kaliforniatumlaren över 5 
miljoner amerikanska dollar (42,5 miljoner svenska kronor i dagens kurs), men 
den var inte effektiv (Rojas-Bracho and Reeves, 2013). 

Under 2011–2015 minskade den akustiska detektionsfrekvensen av 
kaliforniatumlare med 34 % per år (95 % konfidensintervall 21–48 %) inom 
kärnområdet. För att rädda arten infördes i maj 2015 ett tvåårigt förbud mot 
allt garnfiske inom hela populationens utbredningsområde till en kostnad av 74 
miljoner amerikanska dollar (cirka 630 miljoner svenska kronor med dagens 
kurs) för att kompensera fiskare och förädlingsindustrin (Jaramillo-Legorreta 
et al., 2017). En riskanalys visade att om det tvååriga garnfiskeförbudet 
permanentades och verkställdes i praktiken skulle kaliforniatumlaren kunna 
återhämta sig till 2008 års nivå år 2050. Om bifångsterna däremot fortgick 
beräknades arten vara utdöd inom ett årtionde (Taylor et al., 2017). 

År 2017 genomfördes en räddningsaktion i syfte att fånga in 
kaliforniatumlare och hålla dem i fångenskap. Projektet involverade över 90 
experter från nio länder och genomfördes till en kostnad av 5 miljoner 
amerikanska dollar (cirka 43 miljoner svenska kronor med dagens kurs). Två 
djur fångades in, men ett släpptes strax efter att det fångats in och ett dog, 
varför försöket avbröts för att inte riskera livet på ytterligare djur (Rojas-
Bracho et al., 2019). Det tvååriga garnfiskeförbudet permanentades 2017. Trots 
detta påträffades tio kaliforniatumlare som bifångats i garn från mars 2016 till 
mars 2019 och akustisk övervakning visar att populationen fortsatt att minska 
med extrem hastighet, 47–48 % per år under 2017–2018. Sommaren 2018 
beräknades arten bestå av 19 individer (Jaramillo-Legorreta et al., 2019). 

Morro Bay-tumlarpopulationen 
Ett mer positivt exempel är förvaltningen av en tumlarpopulation utanför 
mellersta Kalifornien i USA, kallad Morro Bay-beståndet. Morro Bay-tumlarna 



 

bifångades bl.a. i garnfisket efter kalifornisk hälleflundra (Paralichthys 
californicus). Under 1969–1978 beräknades cirka 20–100 tumlare bifångas per 
år, för att öka till cirka 200–300 djur per år under 1980–1987 (Barlow and 
Hanan, 1995). Populationen minskade i antal under 1986–1993 och för 
perioden 1988–1993 skattades den till 265 individer (95 % konfidensintervall 
148–475) (Barlow and Forney, 1994; Moore et al., 2009). För att minska 
bifångster av främst sjöfågel och havsutter infördes regleringar i fisket under 
1980- och 1990-talet, vilket även ledde till minskade bifångster av tumlare. År 
1997 och 1990 bifångades 80 respektive 136 tumlare, men övriga år oftast färre 
än 50. År 2000–2002 infördes ytterligare begränsningar som i det närmaste 
stängde fisket, vilket ledde till att även bifångsterna i det närmaste 
eliminerades (Moore et al., 2009). För Morro Bay-tumlaren har förvaltningen  
varit mycket framgångsrik och år 2012 beräknades populationen bestå av 4255 
individer (korrelationskoefficient 0.562) (Forney et al., in prep; NOAA, 2019).  

Slutsatser 
Förvaltningen av kaliforniatumlaren och Morro Bay-beståndet visar att även en 
kraftigt reducerad tumlarpopulation kan återhämta sig om den mänskligt 
orsakade dödligheten i det närmaste elimineras, men om effektiva åtgärder inte 
vidtas omgående kan det leda till utrotning. Det är uppenbart att det är 
verkningslöst att inrätta skyddade områden utan att implementera 
skyddsåtgärder. Åtgärderna måste vara obligatoriska och efterlevnaden lätt att 
kontrollera. Fördröjning med att implementera effektiva åtgärder minskar inte 
bara möjligheterna för att arten eller populationen ska kunna räddas, utan ökar 
också kostnaderna för att göra det. Exemplen visar även på värdet av 
populationsövervakning och tillförlitliga data om bifångster, samtidigt som 
ökad kunskap aldrig kan ersätta faktiska bevarandeåtgärder. Det bör noteras 
att Östersjöpopulationen troligtvis har sämre återhämtningsförmåga än både 
kaliforniatumlaren och Morro Bay-beståndet pga. höga halter av miljögifter (se 
Miljögifter samt Resultat från sårbarhetsanalyser). 

Amerikansk lagstiftning för bifångstförvaltning 
Den modell som används för förvaltning av bifångster i USA regleras av lagen 
Marine Mammal Protection Act (MMPA). Tumlare och andra marina däggdjur 
är indelade i förvaltningsbestånd, vilka i stort sett följer 
populationsuppdelningar. För varje bestånd beräknas det aktuella totala 
antalet bifångster med hjälp av bifångstfrekvens från oberoende 
övervakningsdata samt data om den totala fiskeansträngningen skattad från 
landningsdata. Det aktuella totala antalet bifångster jämförs sedan mot den 
långsiktigt hållbara mortalitetsgränsen beräknad med PBR-metoden (se 
Beräkning av mortalitetsgräns). För bestånd där det totala antalet bifångster 
beräknas överstiga mortalitetsgränsen etableras en arbetsgrupp för minskning 
av bifångsterna (Take Reduction Team, TRT). Arbetsgruppen består av en 
representativ sammansättning av företrädare för fiskeindustrin, 
fiskeförvaltningsråd, statliga och nationella förvaltningsmyndigheter, forskare 
och miljöorganisationer. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en plan för hur 
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fisket ska bedrivas för att bifångsterna inte ska överstiga mortalitetsgränsen. 
Målen för förvaltningsplanen är att: 

 
• inom sex månader efter att den har implementerats minska 

bifångstnivån till under mortalitetsgränsen, 
• inom fem år efter att den har implementerats minska bifångstnivån 

mot noll, med hänsyn till fiskes ekonomi, tillgängliga tekniska 
lösningar, samt existerade statliga eller regionala 
fiskeförvaltningsplaner. Nollvisionen tolkas som en mortalitet under 
10 % av den långsiktigt hållbara moralitetsgränsen (NMFS, 2004). 

 
Förslaget till förvaltningsplan skickas till den nationella myndigheten för 
fiskeförvaltning (National Marine Fisheries Service, NMFS). Om 
arbetsgruppen inte kan nå koncensus om en plan kan den lämna in en 
redogörelse över vilka alternativ som har diskuterats samt vilka synpunkter 
som har framförts på dessa. NMFS tar då istället fram en förvaltningsplan som 
reglerar fisket så att bifångstmålet uppnås. Efter att förvaltningsplanen har 
fastslagits möts arbetsgruppen och NMFS regelbundet för att övervaka 
implementeringen av den. 

Förvaltningsmodellen har används framgångsrikt för tumlare i bl.a. Gulf of 
Maine. En utvärdering visar på följande nyckelfaktorer (Read, 2013): 

 
• ett tydligt bevarandemål, 
• krav på åtgärder om bevarandemålet inte uppnås, 
• tillförlitliga data om bifångstfrekvens (från oberoende övervakning), 

fiskeansträngning och fångst, både totalt och fördelning i tid och rum, 
samt 

• samarbete mellan olika intressenter. 
 

Kombinationen av dessa faktorer gör det möjligt att sporra fiskeindustrin till 
att försöka hitta lösningar till bifångstproblemet, beräkna kostnadseffektivitet 
av föreslagna åtgärder (minskad bifångst i relation till uteblivna 
fiskemöjligheter och inköp av utrustning), utvärdera vidtagna åtgärder, samt 
implementera åtgärder som är både kostsamma och impopulära. När det gäller 
samarbete konstateras det att arbetsgruppens medlemmar sällan var helt nöjda 
med resultaten, men de ansåg att processen med att ta fram förvaltningsplaner 
var ett effektivt sätt att fatta beslut. Samarbetet mellan fiskeindustrin och 
forskare lyfts som särskilt viktigt då fiskare kunde ha starka åsikter om förslag 
på åtgärder och dessa kunde testas i experiment som utformades av forskare. 

Utvärderingar av flera förvaltningsområden för tumlare längs USA:s 
nordostkust 1999–2010 (Orphanides & Palka, 2013) samt en jämförelse mellan 
förvaltningsområdet för tumlare i Gulf of Maine med det för sadeldelfiner 
(Delphinus delphis) i Stilla Havet under perioden 1994–2008 (Geijer and 
Read, 2013) ger dock exempel på brister vid genomförandet av 
förvaltningsmodellen. Exempelvis har arbetsgrupper inte alltid bildats trots att 
de ska och NMFS är ofta försenade med att publicera förvaltningsplaner och 



 

utfärda regleringar. I vissa fall har data om bifångster och populationsstorlekar 
varit inaktuella eller osäkra, kontrollen av efterlevnaden otillräcklig och 
dokumentationen av efterlevnadskontrollen bristfällig. 

Samverkan 
I Europa har två EU-finansierade projekt om havsmiljöförvaltning i samråd 
mellan flera olika sektorsintressen genomförts i Keltiska havet (Pisces, 2009–
2012, LIFE07 ENV/UK/000943, samt Celtic Seas Partnership, 2013–2017, 
LIFE11 ENV/UK/000392). Baserat på erfarenheterna i Pisces-projektet 
publicerades en guide för praktisk implementering av ekosystemansatsen med 
hjälp av havsmiljödirektivet. Erfarenheterna är viktiga vid förvaltning för 
minskning av tumlarbifångst, men inte begränsade till detta. Guiden listar bl.a. 
följande nyckelfaktorer: 

 
• Samarbete mellan olika intressenter är nödvändigt och bör påbörjas i 

ett så tidigt skedde som möjligt i processen. 
• Sektorsintressenter kan spela en nyckelroll i implementeringen av 

havsmiljödirektivet. 
• Förvaltande myndigheter bör engagera sig proaktivt med övriga 

intressenter i ett tidigt skede i processen. 
• Sektorsintressenter bör vara tydliga och organiserade för att maximera 

sina möjligheter att delta i processen. 
• Multisektoriella regionala intressentforum bör etableras. 
• Sektorsintressenter bör fortsätta att utveckla frivilliga åtgärder för att 

öka hållbarheten av deras aktiviteter. 
 
Baserat på erfarenheterna i båda projekten har riktlinjer för bästa praxis tagits 
fram för: 
 

• effektiv internationell havsmiljöförvaltning och beslutsprocess, 
• samexistens mellan havsbaserad förnyelsebar energi och andra marina 

sektorsintressen, samt 
• positiva interaktioner och konfliktförebyggande arbete mellan marina 

sektorsintressen. 
 

Obduktion och insamling av döda tumlare 

Obduktioner 
Baserat på obduktionsresultat från 109 strandade och bifångade tumlare 
2008–2019 konstateras att tumlare är en utmärkt indikator för det marina 
miljötillståndet eftersom dess hälso- och sjukdomsläge visar förekomst av 
sjukdomsframkallande smittämnen och andra hot (Neimane et al., 2020). 
Förändringar i demografiska parametrar (t.ex. andelen icke könsmogna djur i 
populationen eller kvoten mellan antal kalvar och antal könsmogna honor) och 
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individers hälsotillstånd kan användas för att tidigt upptäcka förändringar 
populationsnivå (Booth et al., 2020; Murphy et al., 2020). 

För att säga hur tumlarpopulationerna i svenska vatten mår krävs att 
betydligt fler tumlare obduceras än vad som har gjorts hittills, vilket kräver ett 
fortsatt och utökat samarbete mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
Naturhistoriska riksmuseet, samt aktörer som medverkar vid insamling av 
tumlare. 

Insamling 
Både bifångade och strandade tumlare behöver samlas in eftersom de 
representerar olika delar av populationerna. Strandade tumlare (exklusive 
bifångade) representerar främst de som har dött av hälsoskäl, medan bifångade 
tumlare är mer representativa för populationens genomsnittliga hälsostatus. Av 
de 109 tumlare som obducerades 2008–2019 hade 11 lämnats in som 
bifångster. Samtidigt fastställdes dödsorsaken för 24,5 % av de strandade 
djuren till bifångst eller trolig bifångst (30 % av de strandade tumlare som 
dödsorsak kunde fastställas för). Fler bifångade tumlare behöver lämnas in 
istället för att kastas överbord. 

Ju bättre skick en insamlad tumlare är i, desto fler undersökningar och 
analyser kan göras. För vissa undersökningar och analyser krävs intakt vävnad 
som inte har varit fryst, andra går att göra på tumlare som påträffats i gott 
skick men frysförvarats, medan det för vissa räcker med t.ex. skelett eller 
tänder. För att strandade tumlare ska kunna samlas in i så gott skick som 
möjligt krävs att både yrkesfiskare att allmänheten känner till behovet av att 
samla in döda tumlare, det går lätt att hitta aktuell och tydlig information om 
hur man ska gå tillväga om man träffar på en död tumlare, samt att det finns 
etablerade nätverk för insamling. 

Fynd av döda tumlare ska anmälas till Polisen. Insamlingen av tumlare 
koordineras av Naturhistoriska riksmuseet och utförs i samarbete med 
Göteborgs naturhistoriska museum. För att fungera krävs även samarbete med 
yrkesfiskare, privatpersoner, kommuner eller andra organisationer som kan 
paketera tumlaren och bistå vid upphämtning. 

Aktuell information om insamling av döda strandade och bifångade tumlare , 
inklusive information om ersättning ges på Naturhistoriska riksmuseets 
hemsida. På grund av Östersjötumlarens dåliga status och kunskapsbristen om 
Östersjötumlarens säsongsmässiga utbredningsområde ska tillsvidare alla döda 
tumlare som påträffas öster om Falsterbo samlas in. Om tumlaren är i gott 
skick samlas hela djuret in och om den är i sämre skick tas endast prover. Från 
Bälthavs- och Nordsjöpopulationerna samlas endast ett begränsat antal djur in 
och vanligtvis är endast färska djur av intresse.  

Eftersom det tar tid att etablera samarbeten med yrkesfiskare, öka 
allmänhetens kunskap och bygga upp nätverk för insamling är det av stor vikt 
att finansieringen för insamling av tumlare är långsiktig. För att fler bifångade 
tumlare ska samlas in behövs en även förbättrad samverkan mellan 
Naturhistoriska riksmuseet, SLU Aqua, länsstyrelser och kommuner. Även 



 

transportvägar och förvaringsmöjligheter för bifångade tumlare kan behöva 
förbättras. 

Inventeringar 
För Sveriges del är den viktigaste lärdomen från de internationella 
inventeringar som har gjorts att denna typ av samverkan är nödvändig för att 
generera populationsuppskattningar och storskaliga kartor över 
utbredningsmönster (Carlén et al., 2018; Hammond et al., 2017, 2013, 2002; 
SAMBAH, 2016; Viquerat et al., 2014). Det beror inte endast på den 
geografiska skalan av inventeringarna, utan även på att de samlar nödvändig 
kompetens inom flera områden och som inte finns i Sverige. 

Abundans av Östersjötumlare 
Sambah-projektet visade att det är möjligt att göra populationsuppskattningar 
baserat på akustiska inventeringsdata (SAMBAH, 2016). Två brister var dock 
fastställandet av detektionsfunktionen samt att endast vatten grundare än 
80 m inventerades. Detektionsfunktionen beskriver sannolikheten för att en 
närvarande ekolokaliserande tumlare kan detekterades på olika avstånd från 
tumlarklickdetektorn under aktuella miljöförhållanden. Osäkerheten i 
detektionsfunktionen och avsaknaden av inventeringsdata från djupare vatten 
resulterade i ett stort konfidensintervall för populationsuppskattningen, samt 
att uppskattningen inte inkluderar djupare vatten. I framtida inventeringar bör 
därför större resurser läggas på bestämningen av detektionsfunktionen, vilket 
kräver utveckling av t.ex. akustiska trianguleringsmetoder. Även metoder för 
inventering av djupare vatten behöver utvecklas. Med förbättrade metoder för 
bestämning av detektionsfunktionen kan det även bli möjligt att beräkna 
genomsnittligt antal förekommande tumlare i t.ex. skyddade områden. En 
framtida inventering av tumlare i Östersjön bör även inkludera en fördjupad 
analys av gränsen för populationsuppskattningen i tid och rum. Utan en 
fastställd gräns vet man inte inom vilket geografiskt område som 
populationsuppskattningen ska göras för, eller från vilken tid på året som data 
kan inkluderas. Eftersom Bälthavspopulationens genomsnittliga densitet är 
flera hundra gånger högre än Östersjötumlarens har en felaktigt dragen gräns 
en större inverkan på populationsuppskattningen av Östersjöpopulationen än 
Bälthavspopulationen. 

Habitatnyttjande 
Flera av de storskaliga inventeringar av tumlare som har genomförts har 
genererat kartor över storskaliga utbredningsmönster (Carlén et al., 2018; 
Hammond et al., 2017, 2002). Inventeringarna har dock gett begränsad 
kunskap om vilka miljöfaktorer som styr tumlares utbredning och hur tumlare 
nyttjar sin miljö för t.ex. reproduktion och födosök. En central kunskapsbrist är 
hur förekomst av tumlare relaterar till förekomst av dess bytesarter. För detta 
krävs både kunskap om födoval (vilket saknas för Östersjötumlare) och 
utbredningsmönster av tumlares bytesarter med lämplig upplösning i tid och 
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rum. Framtida inventeringar av tumlare bör därför kompletteras med 
inventering av dess (förmodade) bytesarter. 

 

Bifångster 

Beräkning av mortalitetsgräns 
Ett beslutsträd för fastställande av mortalitetsgräns för bifångster, baserat på 
datatillgången för den aktuella populationen, har tagits fram vid en workshop 
arrangerad av Ospar och Helcom. För tumlare rekommenderas följande 
metoder i fallande ordning (OSPAR-HELCOM, 2019): 

 
1. Removal Limit Algorithm (RLA) 
2. Potential Biological Removal (PBR) 
3. Är populationen utarmad eller minskar i antal? 

a. Om ja: Sätt gränsen till 1 % av populationens naturliga 
mortalitet 

b. Om nej: Sätt gränsen till 0,5 % av medianvärdet för 
populationsuppskattningarna från en tidsperiod på ≤12 år. 

 
RLA-metoden kräver tidsserier av skattningar av populationsstorlek och 
bifångster, medan PBR-metoden endast använder sig av de senaste 
skattningarna. RLA-metoden har nyligen tillämpats på Nordsjöpopulationen 
(Hammond et al., 2019).  

PBR-metoden kräver att ett värde fastställs för en faktor som tar hänsyn till 
populationens status samt osäkerheter i ingående parametrar. För 
populationer som är hotade (”endangered”) rekommenderas faktorn 0,1. För 
populationer som inte har god status (”threatened”), minskar, eller har okänd 
status rekommenderas faktorn 0,5. För populationer som har god status och 
det inte råder osäkerheter för i några parametrar rekommenderas värdet 1.0 
(Wade, 1998). Dessa värden tillämpas i amerikansk lagstiftning (se 
Amerikansk lagstiftning för bifångstförvaltning). Utvärderingar av PBR-
metoden visar att den överlag är robust, men att möjligheterna för en 
population att nå god bevarandestatus i hög grad är beroende av dess 
demografi och abundans, kvaliteten av data om demografi och abundans, samt 
om bifångsterna minskas om de överstiger mortalitetsgränsen (Punt et al., 
2020, 2018). 

PBR-metoden har tillämpats på Bälthavs- respektive Östersjöpopulationen 
(North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine 
Research, 2019). De beräknade mortalitetsgränserna redovisas i avsnitt 
Skattning och utvärdering av bifångster på populationsnivå. 

Övervakning av bifångster 
Oberoende observationer av bifångster kan göras med hjälp av observatörer 
ombord på fiskebåtar eller med kameraövervakning. Kameraövervakning har 
använts framgångsrikt i danskt garnfiske med båtar på 10–15 m (Kindt-Larsen 



 

et al., 2012, 2011). I Sverige har en pilotstudie genomförts på två gotländska 
garnfiskebåtar. Kameraövervakning är mer kostnadseffektivt än observatörer, 
systemen kan användas på mindre båtar och insamlad data kan utvärderas 
flera gånger och av oberoende personer (Kindt-Larsen et al., 2012; Tilander & 
Lunneryd, 2008). Tillförlitligheten ökar även genom att kameran placeras 
oftast utanför båten med en vy över där garnet bryter vattenytan (Kindt-Larsen 
et al., 2012), vilket ökar chansen att observera bifångade tumlare som lätt faller 
ur när garnet lyfts över vattnet (Tregenza et al., 1997). Placeringen av kameran 
medför även integritet vid arbete i ej övervakade zoner ombord, vilket inte är 
möjligt med en observatör (Tilander & Lunneryd, 2008). 

Kameror har också används framgångsrikt för övervakning av bifångster av 
fågel och säl samt fångst av haj i småskaligt fiske (Bartholomew et al., 2018; 
Glemarec et al., 2020). Metoden kan även utvecklas till att övervaka sälskadade 
fiskeredskap samt användande men inte funktion av pingers. 

Exempel på andra metoder för att samla in data om bifångstfrekvens är 
intervjuundersökningar och egenrapportering. Tillförlitligheten av 
egenrapportering för bifångster har tidigare bedömts generellt som låg. 
Yrkesfiskare ska rapportera bifångade tumlare i sina loggböcker, vilket är ett 
krav sedan 1 februari 2021.   

Minskning av bifångster 
För att minska risken för bifångst i garnfiske finns det idag två huvudsakliga 
metoder: fredningsområden, vilka kan kombineras med användande av 
fiskeredskap som inte bifångar tumlare, samt användande av pingers. För att 
minska risken för bifångst i förlorade fiskeredskap kan man dels samla in de 
förlorade redskapen, dels arbeta förebyggande för att minska risken att 
fiskeredskap förloras. 

Fredningsområden 
I USA har stängningar av vissa områden under vissa tider på året och för vissa 
fiskeredskap använts som en åtgärd för att minska tumlarbifångster. Åtgärden 
har grundats på analyser av bifångstrisk i tid och rum. Hos fiskeindustrin har 
åtgärden varit impopulär och det har uttryckts oro för att det drabbar 
småskaligt fiske mer än storskaligt fiske eftersom småskaligt fiske är mindre 
flexibelt i var det bedrivs. Samtidigt har bevarandeintressena och den 
vetenskapliga sidan uttryckt oro för att områdena har varit för små och att det 
finns risk för att fiskeansträngningen och därmed bifångstrisken bara flyttas 
runt (Read, 2013). För att åtgärden ska vara effektiv krävs aktuella data om 
fiskeansträngning och bifångstfrekvens i tid och rum, samt att 
förvaltningsplanen är tillräckligt flexibel för att anpassas efter ändrade 
fiskeförhållanden (Orphanides & Palka, 2013; Read, 2013). 

Alternativa fiskeredskap 
I Sverige har det skett en omfattande utveckling av alternativa redskap såsom 
burar och fällor till garnfisket. Fokus har framförallt varit att minska skador av 
säl på fångst och fiskeredskap i det kustnära fisket. Burar och fällor är redskap 
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utan bifångster av tumlare, de kan sälsäkras, är selektiva, skadar inte 
havsbotten och är mindre energikrävande än t.ex. trål.     
I Östersjön har ett flertal olika typer av push-up fällor utvecklats för fångst av 
bl.a. lax, öring (Salmo trutta), strömming (Clupea harengus) och sik 
(Coregonus spp.) (Hemmingsson et al., 2008; Lundin et al., 2015; Lunneryd et 
al., 2003; Suuronen et al., 2006; Westerberg et al., 2008). För flera av dessa 
arter används fällan i kommersiellt fiske i norra Östersjön. 

När det gäller garnfisket efter torsk i södra Östersjön har burar potential för 
att bli ett hållbart, sälsäkert och kommersiellt alternativ är torskburar 
(Königson et al., 2015). I en studie över torskfisket i Hanöbukten jämfördes 
fångsteffektiviteten för torsk mellan burar och en kombination av bottensatta 
garn och krok (Königson et al., 2015). Baserat på observerade fångster och 
redskapskapacitet per fartyg fann man på årsbasis ingen skillnad i daglig fångst 
per fartyg mellan torskburar respektive kombinationen av garn och 
krokredskap. Mellan säsongerna förelåg dock en skillnad. I genomsnitt var 
fångsteffektiviteten för burar 52 % lägre under april–juni och 54 % högre under 
augusti–november än för garn och krokredskap. 

Efter denna studie har ytterligare studier genomförts för att utveckla 
burarnas fångsteffektivitet och studera möjligheterna att göra dem selektiva. 
Man har visat att flyktöppningar ökar storleksselektiviteten (Ovegård et al., 
2011), att grönt ljus ökar antal och vikt av torsk över 38 cm (Bryhn et al., 2014), 
att bottenstående burar med flera ingångar fiskar bättre än flytande burar med 
en ingång, samt att burens storlek påverkar fångsterna(Hedgärde et al., 2017). 
Under senare år har utvecklingsarbetet utförts i samarbete mellan SLU Aqua, 
Sydkustens Fiskeområde och DTU Aqua, vilket har lett till framtagande av flera 
olika modeller av torskburar. Fångsteffektiviteten hos de senast utvecklade 
burarna har även förbättrats (Tschernij et al., 2016; Sara Königson, 9 februari 
2017, pers. comm.).   

För fiske efter sjurygg och plattfisk finns det i dagsläget inga funktionella 
alternativa redskap. Studier har dock genomförts för att studera burars och 
ryssjors fångsteffektivitet för piggvar, samt vilka stimuli som kan attrahera 
piggvar (Hedgärde et al., 2017). För siklöja har not visats vara ett kommersiellt 
alternativ till garn. Not har även visats ha potential för fiske av bl.a. sik och 
abborre (Lunneryd and Königson, 2017). Not är ett aktivt redskap och fisket 
utförs på kort tid, vilket medför liten risk bifångst av däggdjur och 
miljöpåverkan är mindre än vid bottentrålning. Erfarenheter från både svenska 
och internationella försök där not har testats visar att det krävs stor 
lokalkännedom för att hantera denna typ av redskap. Dessa erfarenheter finns 
till viss del idag hos lokala fiskare men byggs även upp genom praktiskt arbete. 

Pingers 
Effektiviteten av pingers för att minska bifångstfrekvensen av tumlare har 
utvärderats i ett stort antal studier. Den allmänna slutsatsen från 16 
kontrollerade experiment i USA och Europa är att pingers minskar 
bifångstfrekvensen av tumlare genom att de skräms bort från det område inom 
vilket pingers är hörbara (litteraturöversikt av Dawson et al., 2013; Kyhn et al., 



 

2015; Larsen & Eigaard, 2014). Oklarheter finns dock i hur effektiva pingers är 
över tid, om tumlares reaktioner på pingers varierar med t.ex. ålder, 
reproduktiv status eller födoarter, samt när påverkan på individnivå kan orsaka 
negativa effekter på populationsnivå. Det har det uttryckts oro för att påverkan 
på populationsnivå kan ske genom att tumlare skräms bort från kritiska 
områden som t.ex. reproduktionsområden, migrationsvägar eller andra 
skyddsvärda områden (Dawson et al., 2013, samt referenser däri). I en 
modelleringsstudie på Bälthavspopulationen beräknas den negativa påverkan 
på populationen bli större om samtliga garn förses med pingers än om 
bifångsterna inte regleras alls genom att tumlarna skräms bort från områden 
med god födotillgång (Beest et al., 2017). 

När det gäller pingers effektivitet över tid finns det risk för att tumlarna 
vänjer sig vid ljudet, så kallad habituering. Resultaten från olika studier är inte 
samstämmiga i detta. Habituering av tumlare har påvisats i kontrollerade 
experiment med vilda tumlare i naturlig miljö med pingers vars signal 
upprepas regelbundet på en konstant frekvens (Carlström et al., 2009; Cox et 
al., 2001; Gearin et al., 2000). I ett experiment med en typ av pinger som 
genererade en konstant typ av signal och en annan som genererade varierade 
signaler fann man att ingen habituering för den varierade signalen, men 
däremot för den konstanta (Kindt-Larsen et al., 2019). I ett annat experiment 
med två typer av pingers där en genererade en konstant typ av signal och en 
annan som genererade varierade signaler fann man en tendens till habituering 
när pingers var periodiskt aktiva, men inte när de var konstant aktiva (Kyhn et 
al., 2015). 

Vid storskalig användning av pingers med regelbundna signaler på konstant 
frekvens i kommersiellt fiske har habituering inte påvisats (Palka et al., 2008). 

När det gäller användande av pingers i kommersiellt fiske drar Dawson et al. 
(2013) slutsatsen att implementeringen ofta är bristfällig, vilket leder till 
minskad effektivitet eller t.o.m. ökad bifångstfrekvens. För att motverka detta 
krävs utbildning, informationsinsatser, tvingande regler samt övervakning av 
pingers funktionalitet. En utvärdering av pingers effektivitet i minskning av 
tumlarbifångster längs USA:s nordostkust 1999–2007 (Palka et al., 2008), 
samt en utvärdering av efterlevnaden av förvaltningsåtgärder för minskning av 
tumlarbifångster i samma område 1999–2010 (Orphanides & Palka, 2013), 
visar på vikten av kontroll av efterlevnaden, samt att en tillfredsställande 
kontroll är en utmaning. Generellt var bifångstfrekvensen omvänt 
proportionell mot efterlevnaden (Orphanides & Palka, 2013) och ofullständig 
uppsättning av fungerande pingers resulterade i en högre bifångstfrekvens 
(Palka et al., 2008).  
Användande av pingers för att minska bifångst av tumlare kan leda till två 
oönskade effekter. I områden där säl förekommer kan säl lära sig att koppla 
ihop ljudet från pingers med mat. 
 Denna effekt har observerats för t.ex. knubbsäl i ett experiment i ett laxfiske i 
Washington, USA (Gearin et al., 2000) och för gråsäl i Östersjön (Stridh, 
2008). Arbete pågår med att utveckla pingers som inte är hörbara för säl 
(Björklund Aksoy, 2020). 
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En annan farhåga med pingers är att ljudet kan avskräcka tumlare från att vistas 
i område där pingers används kontinuerligt och under en längre tid. Kyhn et al. 
(2015) studerade tumlarnas förflyttning i relation till utplacerade pingers i en 
studie som pågick i en och en halv månad. Försöket visade att i området där 
man placerat pingers minskade närvaron av tumlare. I kontrollområdena 8-20 
km från områden med pingers kunde de inte se någon minskning av 
tumlarnärvaro. Från en annan studie har man rapporteras att närvaron av 
tumlare minskar när pingern är påslagen men direkt när pingern stängs av ökar 
närvaron av tumlare igen (Königson personlig kommunikation 2021). 
 

Modifieringar av bottensatta garn och hanteringen av dem 
I en sammanställning av mer än 600 publicerade och opublicerade studier av 
bifångster av marina däggdjur, fåglar och havssköldpaddor utvärderades 28 
olika faktorers potentiella inverkan på bifångstfrekvensen. För marina 
däggdjur fann man belägg för att väder, vattendjup, årstid och tiden som garnet 
är i vattnet påverkar bifångstfrekvensen. När det gäller garnens utformning 
fann man att maskstorlek, nätlängd, näthöjd, sättdjup, typ och tjocklek av 
tråden i maskan, typ av flytlina, samt om linor används mellan flyt- och blylina 
så att nätet blir ”säckigt” (Northridge et al., 2016). Resultaten är inte tillräckligt 
tydliga för att kunna användas som rekommendationer, men däremot som 
underlag för experiment för att testa vilka faktorer som har avsevärd påverkan 
på bifångstfrekvensen i specifika fisken. 

I en utvärdering av amerikansk fiskeförvaltning för minskning av 
tumlarbifångster i nordvästra Atlanten under perioden 1999–2010 var en av 
slutsatserna regleringar av redskapsmodifieringar hade dålig efterlevnad. 
Anledningen till detta var bristande kontroll, vilket i sin tur berodde på att 
modifieringarna var svåra att kontrollera (Orphanides & Palka, 2013).  

Spökgarn 
Inom projektet Marelitt Baltic (www.marelittbaltic.eu) har ett stort antal 
rapporter tagits fram för kartläggning, insamling, hantering samt förebyggande 
åtgärder för förlorade fiskeredskap baserat på praktiska erfarenheter. De 
viktigaste lärdomarna har sammanställts i en övergripande steg-för-steg-guide 
med tillhörande rekommendationer (Tschernij et al., 2019) 

Baserat på en utvärdering av globala och regionala metoder för 
datainsamling och åtgärder för att förhindra förlust av fiskeredskap och 
insamling av spökgarn har rekommendationer tagits fram för förändringar i 
organisationers mandat, harmonisering av insamlingsprotokoll, samt 
implementering av ett bredare spektrum av obligatoriska och/eller frivilliga 
förvaltningsåtgärder (Gilman, 2015). 

 

http://www.marelittbaltic.eu/


 

Undervattensbuller 

Tröskelvärden och vägledningar 
I två olika studier har jämförelser gjorts mellan nationella vägledningarna för 
exponering av tumlare för undervattensbuller. Den ena studien bygger på ett 
dataset som i ett experiment orsakade tillfällig hörselnedsättning hos tumlare 
(Lucke et al., 2020) och den andra på en simulerad pålning i södra Östersjön 
(Stöber and Thomsen, 2019). Båda studierna kom fram till att resultaten skiljer 
sig avsevärt mellan olika nationella vägledningarna. 

Av Sveriges grannländer har Tyskland och Danmark gränsvärden och 
vägledningar för tumlare och impulsbuller. Den tyska vägledningen fastställer 
gränsvärden för bullerexponering, hur spridning av undervattensbuller ska 
beräknas, hur stor andel av populationen i tyska Nordsjön som får exponeras, 
samt under vilka tider på året och inom vilka geografiska områden som 
vägledningen är tillämpbar. Vägledningen tar hänsyn till bevarandestatusen för 
tumlare och miljöförhållandena i södra Nordsjön och fastställda gränser är inte 
tillämpbara på andra tumlarpopulationer (BMUB, 2014). Tyskland har även en 
vägledning för hur en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras för att mäta 
påverkan på tumlare vid konstruktion av havsbaserad vindkraft (BSH, 2013). 
Danmark  har en vägledning med rekommenderade gränsvärden för 
bullerexponering samt krav för hur bullerexponering ska beräknas och vilka 
uppgifter som ska redovisas för bl.a. ljudkällan och miljön (Tougaard and 
Skjellerup, 2015).  

Bland andra länder har bl.a. USA en vägledning för skattning av 
bullerpåverkan på marina däggdjur (NMFS, 2018) och Nederländerna ett 
ramverk för skattning av ekologiska och kumulativa effekter från havsbaserad 
vindkraft (Heinis and De Jong, 2015). CMS har tagit fram en vägledning för 
miljökonsekvensbeskrivning som inkluderar både aktiviteter som genererar 
impuls- och kontinuerligt buller (Prideaux, 2016). 

Som underlag för framtagande av svenska nationella vägledningar finns en 
rapport om reglering av undervattensbuller vid pålning (Andersson et al., 
2016). Rapporten innehåller bland annat förslag på skadliga ljudnivåer för bl.a. 
tumlare samt modellering av pålningsbuller för två exempelområden: utanför 
Falkenberg i Kattegatt samt Midsjöbankarna i södra Östersjön. På uppdrag av 
Försvarsmakten har möjliga förebyggande åtgärder vid användande av aktiv 
militär sonar sammanställts (Andersson and Johansson, 2013b), liksom 
åtgärder för att förebygga eller minska miljörisker vid 
undervattenssprängningar (Andersson et al., 2018). 

 Även om nationella gränsvärden saknas fastställs idag som regel villkor för 
maximal tillåten ljudnivå orsakad av anläggningarbeten (pålning och 
sprängning) inom miljöprövningen av vindkraftsprojekt.  

För genomförandet av havsmiljödirektivet har inom EU-samarbetet den 
gemensamma genomförandestrategin (Common Implementation Strategy, 
CIS) etablerats. Det är ett informellt samarbete mellan EU-kommissionen, 
medlemsländerna och ett antal godkända organisationer.  
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Syftet är att åstadkomma ett sammanhängande och koordinerat genomförande 
av direktivet genom att bl.a. arbeta fram ej juridiskt bindande vägledningar och 
rekommendationer.  
Undervattensbuller hanteras av den tekniska gruppen TG Noise som ska 
presentera bedömningsmetoder och tillhörande tröskelvärden för deskriptor 11 
(Havsmiljödirektivet) under 2021. 

 

Metoder för minskning av buller och bullerpåverkan 

Impulsbuller 
Schematiskt kan åtgärder för minskad påverkan från undervattensbuller vidtas 
på följande tre nivåer, listade efter minskad lämplighet med avseende på 
ekologisk påverkan: 

 
1. Minskning av uppkomst av undervattensbuller 
2. Minskning av spridning av undervattensbuller 
3. Minskning av exponering för undervattensbuller 
 

Vid konstruktion av havsbaserad vindkraft är valet av fundamenttyp den 
viktigaste åtgärden för minskad uppkomst av undervattensbuller. Pålning med 
slaghammare är idag den vanligaste metoden för konstruktion av havsbaserad 
vindkraft, men det finns alternativa pålningsmetoder samt andra 
fundamenttyper som genererar lägre bullernivåer. Vilken fundamenttyp som 
kan användas beror bl.a. på typ av havsbotten (BMUB, 2014; Koschinski and 
Lüdemann, 2020; Merck et al., 2014; Saleem, 2011). 

För minskad spridning av undervattensbuller kan man använda dämpande 
konstruktioner som t.ex. bubbelgardiner (enkla eller dubbla) eller kofferdams 
(BMUB, 2014; Dähne et al., 2017; Koschinski and Lüdemann, 2020; Merck et 
al., 2014; Saleem, 2011). Det går även att installera en kombination av 
dämpande konstruktioner. Bubbelgardiner kan även användas för att minska 
spridning av buller från undervattensexplosioner (Koschinski, 2011; Schmidtke 
et al., 2009). 

För de flesta typer av aktiviteter som genererar undervattensbuller kan 
tumlares bullerexponering minskas med följande åtgärder: 

 
• Rumslig och tidsmässig planering för att undvika känsliga områden och 

tider på året 
• Visuell och/eller akustisk övervakning i kombination med system för 

att pausa i den pågående aktiviteten. 
• Krav på verksamhetsutövaren att utföra kontroll av undervattensbuller 

så att villkor/gränsvärden inte överskrids. 
 

Storbritannien har en vägledning för hur risken för skada av marina däggdjur 
ska minskas vid geofysiska (seismiska) undersökningar. Åtgärderna inkluderar 
planering, operativa åtgärder, samt rapportering (JNCC, 2017). Eftersom 
visuella observationer av tumlare endast är möjligt vid stilla väder och 



 

påverkansavstånd oftast är längre än maximalt avstånd för visuella 
observationer har denna åtgärd begränsad effekt. För att kunna lyssna efter 
tumlare i realtid med tillräcklig täckning inom påverkansområdet krävs 
metodutveckling. 

För minskad risk för fysiologisk skada, men inte nödvändigtvis minskad 
exponering för undervattensbuller, kan tumlare skrämmas bort från området 
där fysiologisk skada beräknas uppstå med hjälp av pingers eller sälskrämmor. 
Om tumlare skräms bort på längre avstånd ökar området för beteendepåverkan 
jämfört med om ingen åtgärd hade vidtagits. I Nordsjön har sälskrämmor 
visats minska detektionsfrekvensen av tumlare signifikant på 12 km avstånd 
(Dähne et al., 2017), samtidigt som de endast visats skrämma bort samtliga 
tumlare inom 200–350 m och 95 % av tumlarna inom 1300–1900 m 
(Hermannsen et al., 2015). 

 Kontinuerligt buller  
International Maritime Organization (IMO) har tagit fram frivilliga riktlinjer 
för minskning av undervattensbuller från kommersiell sjöfart med avseende på 
negativ påverkan på marint liv. Dessa inkluderar metoder för att beräkna 
undervattensbuller, standarder och referenser för mätning av 
undervattensbuller, aspekter vid design av propeller och skrov, samt för 
maskineri, drift och underhåll. De sistnämnda inkluderar propellerrengöring, 
underhåll av en slät skrovyta, val av hastighet, omdirigering samt operationella 
beslut för att minska negativ påverkan på marint liv (IMO, 2014). 
Sammanställningar av olika metoder för minskning av främst fartygsbuller, , 
men även annat kontinuerligt buller har också gjorts av Audoly et al. (2017), 
Merchant (2019) och Vakili et al. (2020). 
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Vision och mål 
Vision  
De tre tumlarpopulationerna i haven kring Sverige − Nordsjö-, Bälthavs- och 
Östersjöpopulationen − har gynnsam bevarandestatus och det finns inte längre 
skäl för att ha tumlaren på den nationella rödlistan. 
 

Långsiktigt mål 
Senast år 2040 ska förutsättningarna för tumlare i svenska vatten vara sådana 
att populationerna kan återhämta sig till minst 80 % av deras biokapacitet 
(carrying capacity) till år 2120. Tillsvidare innebär detta att: 

 
• För Nordsjö- och Bälthavspopulationen ska den mänskligt orsakade 

dödligheten inte överstiga beräknade mortalitetsgränser. För Nordsjön 
motsvarar detta för tillfället 0,5 % av medianen av populationens 
abundans under en period på 10 år. Mortalitetsgränsen för 
Bälthavspopulationen ska vara beräknad med PBR-metoden. 

• Så länge som Östersjöpopulationens bevarandestatus inte är gynnsam 
ska den mänskligt orsakade dödligheten vara noll. 

• När Östersjöpopulationen har gynnsam bevarandestatus ska den 
mänskligt orsakade dödligheten inte överstiga populationens 
mortalitetsgräns beräknad med PBR-metoden. 

 
Merparten av den mänskligt orsakade dödligheten utgörs idag av bifångster, 
men tumlare riskerar även dödas av t.ex. undervattensexplosioner. Se avsnitt 
Beräkning av mortalitetsgräns för information om hur mortalitetsgränser 
beräknas samt Skattning och utvärdering av bifångster på populationsnivå 
för aktuella mortalitetsgränser. 

Kortsiktigt mål 
Senast år 2025 ska nedanstående kortsiktiga mål vara uppfyllda.  

Information och rådgivning 
• Berörda myndigheter ska ha en regelbunden dialog med sektorer vars 

verksamhet kan påverka tumlare. 
• Allmänhetens kunskap om tumlare och hur de påverkas av mänskliga 

aktiviteter ska ha ökat. 

Ny kunskap 
• Uppdaterade populationsuppskattningar och utbredningskartor ska 

vara tillgängliga för samtliga tre tumlarpopulationer. 
• Kunskapen om tumlares utbredning i relation till naturliga 

miljövariabler och mänsklig påverkan ska ha ökat. 



 

• Redskap som inte bifångar tumlare ska ha testats och utvärderats som 
alternativ till passiva nätredskap i Hanöbukten och vattnen söder om 
Skåne. 

• Kunskapen om när, var och i vilka redskap som risken för 
tumlarbifångst är störst ska ha ökat för yrkesfiske och fritidsfiske 

• Kunskap om hur impulsbuller påverkar tumlare och hur risken för 
påverkan bäst kan undvikas genom olika åtgärder ska ha ökat 
 

Inventering 
• De nationella övervakningsprogrammen för Östersjö- och 

Bälthavstumlarnas abundans och utbredning ska ha utvärderats och 
förslag på reviderade program ska ha tagits fram. 

• Ett nationellt övervakningsprogram för Nordsjötumlarens abundans 
och utbredning ska ha tagits fram och beslutats. 

• Uppföljning av tumlarförekomst ska ske i skyddade områden i sådan 
omfattning att tumlarförekomsten kan följas både för de skyddade 
områdena och på populationsnivå. 

Områdesskydd 
Med ”skyddade områden” avses här formellt skyddade områden som är viktiga 
för tumlare, oavsett om arten är utpekad i bevarandeplan eller motsvarande. 

• Bevarandeplaner eller motsvarande innehållande preciserade, tidsatta 
och uppföljningsbara mål och åtgärder för tumlare ska vara framtagna 
och beslutade för samtliga områden som inrättats till skydd för 
tumlare. 

• Arbete med att formellt skydda samtliga områden som är viktiga för 
Östersjötumlaren ska ha inletts. 

Bifångster 
• Åtgärder ska ha vidtagits och verifierats för att uppnå noll bifångster av 

tumlare inom Östersjötumlarens utbredningsområde. 
• Fiske med passiva nätredskap som bedrivs inom Östersjötumlarens 

utbredningsområde ska övervakas med avseende på bifångst. 
• Om skattningar av bifångstmortaliteten av tumlare från Nordsjö- 

respektive Bälthavspopulationen överskrider det långsiktiga målet ska 
åtgärder ha vidtagits för att i ett första steg halvera skillnaden mellan 
den skattade bifångstmortaliteten och det långsiktiga målet. 

• Bifångsterna av Bälthavs- och Nordsjötumlare ska övervakas i sådan 
omfattning att bifångstmortaliteten kan skattas på populationsnivå. 

Undervattensbuller 
• Undervattensbuller ska ej påverka tumlare på populationsnivå. 
• En nationell vägledning rörande undervattensbuller och dess effekter 

på tumlare ska vara fastställd. 
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• Bästa möjliga teknik ska användas för att vid planering och 
genomförande av aktiviteter som kan orsaka fysiologisk skada eller 
beteendepåverkan på tumlare från undervattensbuller. 

• Inom skyddade områden ska risken för fysiologisk skada på tumlare 
från undervattensbuller ha eliminerats och beteendepåverkan 
minimerats..  

Bristanalys 
Tumlarnas hälsotillstånd påverkas av miljögifter. Åtgärdsprogrammet täcker 
inte in den typen av  åtgärder som måste till för att minska miljögiftsbelastning 
i våra hav. Problematiken tas dock upp i Sveriges åtgärdsprogram för 
havsmiljön.  
Åtgärder som kan medföra begränsningar i pågående verksamheter kräver en 
god dialog och transparent process mellan förvaltande myndighet och berörda 
sektorer för att åtgärderna ska kunna genomföras med så liten negativ 
påverkan som möjligt på verksamheterna. 

Exempel på begränsningar som gör att vision och mål riskerar att inte nås är: 
 

 
• Arbetet med att minska bifångster av tumlare kommer att kräva 

kraftiga begränsningar och metodutveckling, framförallt av fisket med 
passiva nätredskap som bedrivs inom Östersjötumlarens 
utbredningsområde. 

• Det är sannolikt att Östersjöpopulationen har en låg populationstillväxt 
på grund av tumlares höga känslighet för PCB, PCBs persistens och att 
PCB-halterna generellt är högre i Östersjöns biota än i Västerhavets. 

• Utbyggnad av havsbaserad vindkraft riskerar att öka bullerpåverkan på 
tumlare, vilket för Östersjötumlaren medför risk för påverkan på 
populationsnivå 

• Sekretess kring Försvarsmaktens marina övningsverksamhet, samt t.ex. 
minröjning som utförs i insatsläge, försvårar en dialog och 
möjligheterna att samordna verksamheten för att minimera den 
negativa påverkan på tumlare, till exempel samordna störande 
verksamhet bort från de områden och tidsperioder som är mest 
känsliga för tumlare. 

• För att föreslagna åtgärder ska ha önskad effekt behöver 
regelefterlevnaden av gällande regelverk vara god. Åtgärdsförslagen 
påverkar yrkesfiskets verksamhet i olika omfattning och effektiva 
fiskerikontrollinsatser är en förutsättning för att regelefterlevnad ska 
uppnås. 

  



 

Åtgärder och rekommendationer 
Beskrivning av åtgärder 
I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av de åtgärder som bör 
genomföras under åtgärdsprogrammets giltighetstid. I Bilaga 1 finns en tabell 
med kompletterande information om de planerade åtgärderna. 

Förvaltning av tumlare behöver göras samordnat på regional, nationell och 
internationell nivå. Detta beror på att tumlare är en migrerande art vars 
populationsgränser inte följer administrativa gränser. Regionalt arbete behövs 
för t.ex. uppföljning och regleringar i skyddade områden medan internationellt 
samarbete behövs för t.ex. fiskeregleringar i ekonomisk zon samt för att reglera 
långträckande buller. För flera av åtgärderna behövs samarbete mellan olika 
sektorer. 

Information och rådgivning 

Information till allmänheten om tumlare och dess miljökrav  
Allmänhetens kunskap om tumlare, deras miljökrav och hot mot artens 
bevarandestatus ska ökas. En god kommunikation med en allmänhet som 
känner till tumlare och har intresse av att hjälpa till är en förutsättning för 
insamling av döda strandade djur, rapportering av observationer av levande 
tumlare, samt korrekt hantering av levande strandade tumlare, hur man 
identifierar en tumlare, eller vad man bör göra om man ser en död eller levande 
tumlare. För att förbättra detta rekommenderas följande åtgärder: 

• Uppdatera och utveckla information på berörda aktörers hemsidor och 
tydliggör länkar till inrapportering av observationer. 

• Genomföra publika aktiviteter för allmänheten, t.ex. i samband med 
(Östersjö-) tumlarens dag. 

• Bedriva informationskampanjer om tumlare och behov av rapportering 
av observationer av levande och döda tumlare. 

• Ta fram en vägledning för hur förare av fritidsbåtar och andra mindre 
båtar ska bete sig i närheten av levande tumlare. 

• Informera media aktivt om tumlare och relevanta händelser rörande 
arten. 
 

Information och rådgivning till yrkesfiskare 
Fisket är en yrkesgrupp som har direkt kontakt med arten i dess livsmiljö. 
Därför behövs riktad information bl.a. avseende : 

 
• Öka kunskap om tumlarens biologi. 
• Vad man bör göra om man observerar levande eller döda tumlare eller 

oavsiktligt fångat en tumlare. 
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• Hur man kan förebygga förlust av fiskeredskap och vad man ska göra 
om man har förlorat ett fiskeredskap. 

 
Yrkesfiskarnas kunskap är också viktig för förbättring av transportvägar och 
tillfällig förvaring av bifångade tumlare. 
 

Information till fritidsfiskare och fritidsbåtägare 
Även fritidsfiskare och fritidsbåtägare rör sig inom tumlarens livsmiljö. De 
bidrar till buller och fritidsfiskare riskerar att ofrivilligt fånga tumlare vid 
nätfiske. Liksom yrkesfiskare omfattas de av EU-regleringar om användande av 
pingers och datainsamling rörande bifångster.  

 
• Öka kunskap om tumlarens biologi.  
• Att fritidsfiske med nät innebär en risk för att tumlare bifångas, samt 

att detta kan undvikas genom att använda alternativa redskap eller 
pingers. 

• Vad man bör göra om man observerar levande tumlare eller oavsiktligt 
fångat en tumlare. 

• Hur man kan förebygga förlust av fiskeredskap och vad man ska göra 
om man har förlorat ett fiskeredskap. 

• Att undervattensbuller från ekolod och båtmotorer riskerar att störa 
tumlare och hur dessa risker kan minskas.  

 
Exempel på kommunikationsvägar är båt- och sportfiskemässor, 
fritidsbåtklubbar, branschorganisationer, båtförsäljare och marinor. 
 

Information till fritidsbåts- och tillbehörsbranschen 
Inom fritidsbåtsektorn utgör tillverkare av båtar och båttillbehör en målgrupp 
eftersom produkterna och hur de används kan påverka tumlare. Branschen bör 
göras medveten om att marina organismer inklusive tumlare påverkas av 
undervattensbuller och att riskerna för detta minskar med tystare motorer och 
ekolod som endast avger frekvenser över 200 kHz och  annan 
produktutveckling t.ex. automatiskt avstämning. 

Handlingsplan för hantering av levande strandade valar 
En handlingsplan för hantering av levande strandade valar ska ta fram och 
göras tillgängligt för berörda (t.ex. kustkommuner och -länsstyrelser, Polisen, 
Kustbevakningen och Jordbruksverket).  



 

Samverkansåtgärder 

Utveckla samarbetsformer kring förvaltning av marina däggdjur 
Utveckla samverkan, dialog och kunskapsspridning på nationell nivå mellan 
relevanta myndigheter och organisationer, exempelvis samverkan med SGU 
gällande tillståndsprövning enligt kontinentalsockellagen.  

Upprätta regionala samverkansgrupper eller använda befintliga 
samverkansformer för minskning av bifångster av marina däggdjur 
Samarbetsgruppernas bör diskutera lösningar för att säkerställa att 
tumlarbifångsterna ligger på långsiktigt hållbara nivåer, samt hur vidtagna 
åtgärder ska följas upp. 

Samarbetsgrupperna kan även inkludera åtgärder relaterade till bifångster 
av säl och fågel. Detta kan vara fördelaktigt eftersom flera arter kan beröras av 
samma lösning. Till exempel har burar i huvudsak utvecklats för att minska 
problem med sälskador på fångst och fiskeredskap, men burarna eliminerar 
även risken för bifångst av tumlare och sjöfågel.  

Internationell samverkan 
Inom ramarna för Ices, Ascobans, Helcom och Ospar bedrivs internationellt 
samarbete om åtgärder och forskning för bevarande av tumlare. Arbetet sker 
ofta i form av arbetsgrupper eller som arbetsuppgifter som beslutas på möten.  

Ices rekommendationer är vägledande för beslut på EU-, regional och 
nationell nivå. Inom Ospar och Helcom är mycket av arbetet fokuserat på att 
utarbeta och tillämpa regionala indikatorer för uppföljning av tumlares status 
enligt havsmiljödirektivet. Här bedrivs även arbete om t.ex. undervattensbuller 
och annat som är relevant för bevarande av tumlare. Samarbetet möjliggör 
utbyte av kunskap och erfarenheter. 

Inom ramen för EU-samarbetet inom de regionala grupperna som verkar 
inom den gemensamma fiskeripolitiken ligger ett mandat för att lägga fram 
förslag på fiskeregleringar och kontrollåtgärder för skydd av tumlare.  
Det är av stor vikt att Sverige har en fortsatt aktiv roll inom EU och det 
internationella samarbetet för att säkerställa att bevarandemålen för tumlare 
nås. 
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Utbildning  

Vid behov ska utbildning erbjudas till relevanta myndigheter eller 
organisationer. 

Ny kunskap 

Statusbedömning, genetik, hälsa, födoval, habitat och predation  

Fastställa nivåer för gynnsam bevarandestatus och god miljöstatus 
Enligt art- och habitatdirektivet samt havsmiljödirektivet ska tumlares 
abundans utvärderas i relation till referensvärdet för gynnsam bevarandestatus 
respektive tröskelvärdet för god miljöstatus. Enligt art- och habitatdirektivet 
ska utvärderingen göras på biogeografisk nivå (marin atlantisk MATL 
respektive marin baltisk MBAL). Referens- och tröskelvärden ska beräknas 
baserat på data om bl.a. abundans, utbredning och livshistorieparametrar. 

Genomföra genetiska analyser av tumlare i Östersjön 
Genetiska analyser av tumlare i Östersjön bör göras för att öka kunskapen om 
Östersjötumlarens säsongsmässiga utbredningsmönster och dess genetiska 
variation. Förbättrad kunskap om det säsongsmässiga utbredningsmönstret 
behövs för att nödvändiga bevarandeåtgärder ska kunna genomföras till så låg 
kostnad och med så få inskränkningar som möjligt i mänskliga aktiviteter.  

Utveckla mått för tumlares hälsotillstånd 
Metoderna för att bedöma tumlares hälsotillstånd behöver utvecklas, detta 
inkluderar näringstillstånd, sammanfattande sjukdomstillstånd och 
livshistorieparametrar. Statistiskt framtagna mått baserade på uppmätta 
uppgifter kan användas för att beräkna saknade uppgifter, vilket gör att övriga 
data för en obducerad tumlare kan användas i fler studier. 

Standardiserade metoder för att mäta hälsotillstånd behövs för utveckling av 
hälsoindikatorer för tumlare. 

Analysera miljögiftsbelastning i tumlare 
För att kunna analysera påverkan av miljögifter på tumlares hälso- och 
sjukdomstillstånd, samt kunna relatera detta till halter och påvisad hälso- och 
sjukdomspåverkan på tumlare i andra vatten, behöver fler miljögiftsanalyser 
utföras. Utveckling av regionalt harmoniserade metoder, samt tillgång till 
resultat från PCB-analyser, behövs även för den PCB-indikator som utvecklas 
av Ospar. 

Öka kunskapen om tumlares födoval, med fokus på Östersjötumlaren 
Kunskap om en arts födoval är grundläggande för att kunna förstå dess 
habitatbehov och -nyttjande, samt hur den påverkas av förändringar i 
näringsväven. Kunskapen om Östersjötumlarens födoval är extremt begränsad 
och tillgång på maginnehåll från färska döda tumlare är närmast obefintlig. För 



 

ökad kunskap bör därför befintliga vävnadsprover med olika 
omsättningshastighet analyseras med avseende på stabila isotoper och 
spårämnen. Sådana analyser kan ge kunskap om t.ex. geografiskt ursprung, 
nivå i näringskedjan och ålder för övergång från diande till fast föda. 

Kartlägga tumlarförekomst i relation till fiskförekomst 
Storskaliga inventeringar eller övervakning av tumlare bör kompletteras genom 
att samtidigt kartlägga förekomsten av dess (förmodade) bytesarter, som t.ex. 
sill och skarpsill. Kartläggning av fisk bör göras med hydroakustiska metoder 
på frekvenser som inte stör tumlare och kompletteras med tråldrag för kontroll 
av artsammansättning och fiskens kondition. Kartläggningen av fisk behöver 
göras på lämplig skala i tid och rum för analyser av eventuell samvariation med 
tumlarförekomst. Om möjligt bör resultaten skalas upp på populationsnivå för 
Östersjötumlaren med hjälp av data från internationellt koordinerade 
inventeringar av sill och skarpsill, t.ex. Baltic International Acoustic Survey 
(BIAS), Baltic Acoustic Spring Survey (BASS), och Baltic International Trawl 
Surveys (BITS) som koordineras av Ices arbetsgrupp Baltic International Fish 
Survey Working Group (WGBIFS).  

Analysera tumlares habitatbehov 
Kunskap om hur tumlares förekomst och habitatnyttjande relaterar till 
naturliga miljöfaktorer och påverkas av mänskliga aktiviteter är grundläggande 
för att kunna vidta effektiva bevarandeåtgärder. I dagens läge är denna 
kunskap mycket begränsad. Kunskapen krävs även för att utveckla indikatorer 
som mäter kvaliteten och utbredningen av tumlarens livsmiljö. För att beräkna 
kartor över tumlares habitatkvalitet krävs dataunderlag om både 
tumlarförekomst och helst även deras beteende (t.ex. födosök eller kalvning), 
samt om relevanta miljöfaktorer, i lämplig upplösning och med lämplig 
utbredning i tid och rum. 

Undersöka predation på tumlare 
Kunskapen om förekomsten av predation av t.ex. gråsäl på tumlare är mycket 
begränsad i haven runt Sverige, och därmed även eventuell påverkan av 
predation på tumlarpopulationerna. För att undersöka detta behövs en 
fördjupad undersökning av skador på obducerade tumlare,  inklusive analys av 
miljö-DNA (eDNA). 

 

Bifångster 
De åtgärder som beskrivs i detta avsnitt bidrar med kunskap till direkta 
populationsförstärkande åtgärder. 

Ta fram förbättrade kartor över bifångstrisk 
I tillägg till de loggboksdata som samlas in för yrkesfisket kan data om 
fiskeintensitet även samlas in med hjälp av t.ex. satellitbildsanalyser av fartyg, 
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visuella inventeringar av vakare (redskapsbojar) från flyg, båt eller drönare, 
eller rapportering via mobilapp. Alternativa metoder bör vid behov utvecklas 
och därefter testas och utvärderas med avseende på bl.a. täckningsgrad (i tid 
och rum samt vilka fisken metoden lämpar sig för), noggrannhet i tid och rum, 
tillförlitlighet, kostnadseffektivitet samt användbarhet för att beräkna 
bifångstriskkartor för tumlare. Förbättrade bifångstriskkartor bör tas fram 
baserat på de mest lämpliga dataunderlagen för fiskeintensitet och de senaste 
utbredningskartorna för tumlare. Åtgärden bör i första hand utföras med fokus 
på yrkesfiske inom Östersjötumlarens utbredningsområde pga. populationens 
mycket dåliga bevarandestatus. 

Beräkna mortalitetsgräns för Bälthavstumlaren 
En mortalitetsgräns ska beräknas för Bälthavspopulationen med hjälp av PBR-
metoden (se Beräkning av mortalitetsgräns) baserat på 
populationsuppskattningen från 2021 samt förbättrade skattningar av bifångst. 
Eftersom Sverige inte har fastställda bevarandemål för en PBR-beräkning ska 
sådana tas fram innan beräkningen kan utföras. Effekten av olika 
bevarandemål bör också utvärderas. Internationellt samarbete kan behövas för 
nödvändig expertis. Om möjligt ska även mortalitetsgränsen för det 
genomsnittliga antalet Bälthavstumlare inom svenskt vatten beräknas. 

Vidareutveckla alternativa fiskeredskap som inte bifångar tumlare 
För att minska antalet bifångster utan att riskera negativ beteendepåverkan av 
pingers är det mest effektivt att ersätta passiva nätredskap med alternativa 
redskap som inte bifångar tumlare, som t.ex. burar, fällor och långrev, i de 
områden som har högst bifångstrisk. För fiske med passiva nätredskap som det 
inte redan finns utvecklade alternativ till och som bedrivs i högriskområden för 
bifångst ska sådan utveckling därför prioriteras. På grund av Östersjötumlarens 
akuta situation ska högriskområden i Östersjön prioriteras särskilt.   

Exempel på fisken där möjligheterna för alternativa redskap inte har 
undersökts utförligt är bl.a. fiske med bottensatta garn efter sjurygg, tunga och 
piggvar, vrakfiske efter torsk, samt drivgarnsfiske efter makrill. 
 
Åtgärden bör i första hand utföras med fokus på fiske inom Östersjötumlarens 
utbredningsområde på grund av populationens akuta status. 

Öka kunskapen om pingers effektivitet och påverkan på populationsnivå 
Kunskapen om hur pingers påverkar närvaro och beteende av tumlare på lokal 
nivå och under kortare tid (månader) är relativt god, men mycket begränsad 
när det gäller eventuell påverkan på populationsnivå och långvarig användning 
(år). Pingers effektivitet har också visats vara högre i kontrollerade studier än 
vid implementering i yrkesfiske. Eftersom dessa frågor är av stor vikt vid 
storskalig eller långvarig användning av pingers bör de studeras genom 
forskningsprojekt respektive datainsamling vid användning av pingers i både 
yrkes- och fritidsfisket. 



 

Vidareutveckla sälsäkra pingers 
Det finns behov av att utveckla pingers som inte fungerar som matklocka för 
säl. Detta är möjligt genom att använda frekvenser som är hörbara för tumlare, 
men inte för säl. I tillägg till att vara sälsäkra behöver pingers: 

 
• minska tumlarbifångsterna signifikant 
• vara praktiska och säkra att hantera för fiskare, samt 
• vara lätta att kontrollera om de fungerar. 

 
Studier av pingers effektivitet för att minska bifångster av tumlare ska inte 
göras inom Östersjöpopulationens utbredningsområde med tanke på 
populationens dåliga bevarandestatus. 

 

Undervattensbuller och annan störning 

Öka kunskapen om påverkan av undervattensbuller, med fokus på 
kontinuerligt buller 
Kunskapen om hur tumlare påverkas av kontinuerligt buller är sämre än för 
impulsbuller, varför studier behövs för att undersöka vilka ljudparametrar som 
tumlare reagerar på och vid vilka nivåer. Är t.ex. medelljudnivåer, förändringar 
i ljudnivå, eller endast kraftigare toppar i ljudnivå relevanta?  

Ökad kunskap behövs för att kunna ta fram regionala indikatorer för hur 
undervattensbuller bör mätas och presenteras på ett sätt som är relevant för 
tumlare. När denna kunskap finns kan påverkan av kontinuerligt buller på 
tumlare beräknas, gränsvärden tas fram och bullerpåverkan övervakas i tid och 
rum. 

För att samla in data till denna åtgärd bör övervakning av undervattensbuller 
alltid samordnas med övervakning av tumlare. Övervakningen av 
undervattensbuller bör omfatta högre frekvenser än enligt havsmiljödirektivets 
deskriptorer (63 och 125 Hz), dvs. frekvenser som hörs av tumlare. Parametrar 
för buller bör utvecklas så att de även är relevanta för tumlare. Data behöver 
även samlas in på fler platser än vad som görs idag (inom övervakningen för 
undervattensbuller). Data som samlats in i samband med Bias-projektet bör 
kunna analyseras med avseende på bullerpåverkan på tumlare (ca sju stationer 
med tillräckligt hög tumlarförekomst för analyser inom svenskt vatten). Om en 
farledsomläggning ska genomföras bör buller- och tumlardata samlas in på 
strategiska platser under minst ett år före och minst ett år efter omläggningen 
för att möjliggöra analyser av hur den förändrade ljudbilden påverkar tumlare. 

Öka kunskapen om spridning av impulsbuller i Östersjön, med fokus på 
seismiska inventeringar och sprängningar 
En av de vanligaste källorna till impulsbuller i Östersjön är seismiska 
karteringar av havsbotten medan den bullerkälla som kan påverka tumlare på 
längst avstånd är undervattenssprängningar. Båda dessa aktiviteter förväntas 
öka med ökat intresse för havsbaserad vindkraft. Eftersom Östersjöns lägre 
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salthalt gör att ljud (framförallt på högre frekvenser) generellt fortplantar sig 
på längre avstånd kan påverkansavstånd från t.ex. Nordsjön inte tillämpas. 
Istället måste ljudets utbredning beräknas med hjälp av modeller, vars 
tillförlitlighet behöver bekräftas och vid behov justeras med faktiska 
mätningar. För seismiska undersökningar och sprängningar finns mycket få 
mätningar från Östersjön. Ljudmätningar bör därför göras i samband med att 
dessa aktiviteter utförs i Östersjön, företrädelsevis på platser med förhållanden 
som är relevanta för tumlare.  Analyserna behöver utföras och resultaten 
presenteras på ett sätt som är relevant för beräkning av bullerpåverkan på 
tumlare. 

Öka kunskapen om påverkan från fritidsbåtar och båtturism 
Påverkan från fritidsbåtar bör studeras i områden med kustnära förekomst av 
tumlare och relativt hög frekvens av fritidsbåtar. Studierna bör inkludera 
påverkan av undervattensbuller från motor, propeller (kavitation) och ekolod, 
samt av körstil (t.ex. hastighet samt förändringar i hastighet och riktning). 

Inventering 

Delta i storskaliga inventeringar av tumlares abundans 
Regelbundna storskaliga inventeringar för skattning av absolut abundans är 
nödvändiga för att generera data för bedömning av tumlares bevarandestatus 
enligt art- och habitatdirektivet och havsmiljödirektivet, samt för den 
nationella rödlistan. Inventeringarna bör vara utformade efter och 
synkroniserade med behoven för dessa rapporteringar. Den senaste storskaliga 
inventeringen av Nordsjöpopulationen genomfördes 2016, av 
Bälthavspopulationen 2020 och Östersjöpopulationen 2011−2013. Detta 
innebär att både Nordsjö- och Östersjöpopulationen bör inventeras inom 
tidsramen för detta åtgärdsprogram. 

Samtliga storskaliga inventeringar bör inkludera framtagande av en ny 
populationsuppskattning, en ny utbredningskarta, samt, om dataunderlaget 
tillåter, en trendanalys av populationens abundans. Inventeringen av 
Bälthavspopulationen inkluderade inte en trendanalys, varför detta bör utföras. 
En ny akustisk inventering av Östersjöpopulationen bör även inkludera 
metodstudier för att bestämma de akustiska instrumentens detektionsfunktion, 
dvs. sannolikheten för att de detekterar en närvarande tumlare på olika avstånd 
under aktuella miljöförhållanden. Inventeringen bör även inkludera vatten 
djupare än 80 m, vilket inte inkluderades i inventeringen 2011−2013, samt en 
fördjupad analys av Östersjötumlarens säsongsmässiga utbredningsområde. 

 

Omprövning av gällande bestämmelser 

Införa fiskereglering för genomförande av Ices råd om nödåtgärder 
avseende Östersjötumlaren 
För att minska bifångsterna av Östersjötumlare bör Ices råd om nödåtgärder 
(2020b) för Östersjötumlaren genomföras genom de möjligheter som ges i den 



 

gemensamma fiskeripolitiken och i nationell lagstiftning genom förbud av  
fasta garn/nät i vissa geografiskt begränsade områden: 
 

• Införa förbud mot allt fiske, med undantag för bl.a. burar, fällor och 
långrev, på Norra Midsjöbanken.  

• Införa förbud mot fiske med passiva nätredskap inom Natura 2000-
området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, samt på Södra Midsjöbanken. 

Vidare bör Sverige inom regionaliseringen i GFP verka för att införa lämpliga 
åtgärder för skydd av tumlare i hela Östersjön. 

 
Krav på införande av ljudskrämmare i allt garnfiske i stora delar av Östersjön: 
 

• Implementera åtgärder som till exempel användning av pingers för 
yrkesfiske med passiva nätredskap inom Östersjötumlarens 
säsongsmässiga utbredningsområden.  

• Kontroll av pingers. För att utföra kontroll av att pingers används och 
fungerar i enlighet med specifikationerna i (EU) 2020/967 behöver 
instruktioner och rutiner för utförande av dessa kontroller utvecklas. 
Inspektioner av fartyg som faller under den här regleringen kommer att 
ske under befintlig prioritering via den myndighetsgemensamma 
tillsynsplan som finns för att styra hur myndigheterna prioriterar sin 
kontrollverksamhet. 

• Föreskrifter för detaljerad övervakning av fiskeansträngningen av alla 
fartyg som använder redskap i vilka Östersjötumlare riskerar att 
bifångas, ökad övervakning av tumlarbifångster, samt övervakning av 
påverkan av pingers på tumlare i nyckelområden.  

 
 

Införa föreskrifter för ytterligare skydd av Östersjötumlaren 
Ices noterar att vattnen söder om Skåne samt Hanöbukten är de områden som 
nyttjas av Östersjötumlare inom svenskt vatten och har högst bifångstrisk, 
(ICES, 2020a). Dessa områden bör därför prioriteras för ytterligare regleringar 
av fisket med passiva nätredskap. 
 

Införa rapporteringskrav för undervattensbuller 
HaV begär in data årligen från de myndigheter och företag som i sina 
verksamheter utför aktiviteter som ger upphov till impulsivt 
undervattensbuller. Exempel på aktiviteter som bör rapporteras är 
havsbottenundersökningar med sonarer, sprängningar och pålning.  
Att rapportering inte är obligatorisk medför osäkerhet i dataunderlaget och att 
det saknas en fullständig bild av fördelning och frekvens av bullrande 
aktiviteter. Att kräva att aktiviteter som medför impulsivt buller rapporteras 
regelbundet skulle försäkra att kunskapen förbättras.    
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Områdesskydd 
I december 2016 fattade regeringen beslut om förslag till fyra nya och tre 
justerade Natura 2000-områden (pSCI, proposed Site of Community Interest) 
för tumlare i Hallands, Skåne, Kalmar och Gotlands län.  

Naturvårdsverkets hemställan inkluderade även Södra Midsjöbanken i 
Östersjön, samt förslag från Västra Götaland om att tumlare ska läggas till på 
listan över förekommande arter i sju befintliga, mindre och kustnära Natura 
2000-områden. Dessa områden inkluderades dock inte i regeringens beslut i 
december 2016. Inget förslag på skyddat område lämnades in av Länsstyrelsen 
Blekinge. 

Inrätta formellt skydd av tumlare i viktiga områden som saknar skydd 
Ices noterar att Natura 2000-område saknas för tumlare i Hanöbukten, 
samtidigt som det är ett av de områden som har högst bifångstrisk för 
Östersjötumlare inom svenskt vatten (ICES, 2020a). För Nordsjöpopulationen 
saknas formellt skydd av det område som nyttjas mest av populationen inom 
svenskt vatten enligt utbredningsmönster av satellitmärkta tumlare (Carlström 
och Carlén, 2016; Sveegaard et al., 2011b) 

Utarbeta och implementera bevarandeplaner för tumlare i skyddade 
områden 
För samtliga skyddade områden med tumlare upptagen som art och som inte 
har bevarandeplaner eller motsvarande som inkluderar tumlare ska detta tas 
fram och implementeras. Syftet med bevarandeplanerna är att underlätta 
särskild tillståndsprövning. Naturvårdsverket har gett ut vägledningar för 
arbetet med Natura 2000 till hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra 
myndigheter. 

Åtgärden bör utgå från en sammanställning över nuvarande status för 
bevarandeplaner för skyddade områden för tumlare. En utvärdering bör göras 
med avseende på om målen för tumlare är preciserade, tidsatta och 
uppföljningsbara samt vilka metoder som används för uppföljning. 
Utvärderingen bör identifiera förbättringsområden, hur dessa ska åtgärdas, 
samt hur åtgärderna ska följas upp. 

 

Skötsel, restaurering och nyskapande av livsmiljöer 

Skötsel i formellt skyddade områden  
Åtgärdsprogrammet är vägledande för åtgärder i skyddade områden. I 
skyddade områden måste de åtgärder som genomförs stämma överens med de 
styrande dokumenten för området, t.ex. syfte, föreskrifter och skötselplan, som 
är framtagna för att främja områdets samlade bevarandevärden.  



 

I befintliga skyddade områden där tumlare förekommer och där 
skötselplanen inte är förenlig med de åtgärder som behövs för att gynna 
tumlaren bör en samlad bedömning göras av det eventuella revideringsbehovet 
för skötselplanen, med utgångspunkt i det skyddade områdets 
bevarandevärden. 

 

Åtgärder för att minska direkt mänsklig påverkan 
Åtgärderna i detta avsnitt är relaterade till bifångst och undervattensbuller. 

Bifångster 
För att uppnå åtgärdsprogrammets kortsiktiga mål behövs åtgärder vidtas för 
att minska eller eliminera bifångster av tumlare. För samtliga bifångståtgärder 
gäller att: 

 
• Säsongsmässiga kartor över risken för bifångst av tumlare används som 

vägledning för var och när åtgärder ska genomföras. 
• Regionala samverkansgrupper, nyskapade eller där sådana är 

etablerade,  medverkar i val av metoder samt vid eventuella 
anpassningar av dessa. 

• Vidtagna åtgärder följs upp med avseende på hur mycket bifångsterna 
har förändrats, samt när relevant om tumlarförekomsten har påverkats 
av användning av pingers (se Uppföljning/ Bifångster). 

 

Inrätta fredningsområden för tumlare 
Enligt Ices råd (ICES, 2020b) ska Norra Midsjöbanken stängas för allt fiske 

förutom sådant som bedrivs med passiva redskap som inte bifångar tumlare, 
t.ex. burar, fällor och långrev. 

Vidare rekommenderar Ices att allt fiske med passiva nätredskap inom 
Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, samt på Södra 
Midsjöbanken (på svenskt vatten här definierat som det oskyddade området 
mellan Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna och gränsen 
till polskt vatten) ska stängas. Ices noterar också att de områden som har störst 
bifångstrisk i Östersjön är Hanöbukten och vattnen söder om Skåne, varför 
även dessa kan vara lämpliga att stänga för fiske med passiva nätredskap för att 
uppnå det kortsiktiga målet med noll bifångster inom Östersjötumlarens 
utbredningsområde. 

Det kan vara lämpligt att stänga även övriga Natura 2000-områden med 
tumlare på artlistan för fiske med passiva nätredskap för att uppfylla kraven 
om skydd enligt art- och habitatdirektivet, utan att samtidigt införa störning av 
pingers. 

Fredningsområden med syfte att skydda tumlare behöver inte vara 
begränsade till Natura 2000-områden, utan kan även göras i områden med 
andra skyddsformer samt utanför skyddade områden.  
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Det är viktigt att notera att fiske med andra redskap som inte bifångar 
tumlare, som t.ex. burar, fällor och långrev är förenliga med skydd av tumlare.  

Implementera användning av pingers utöver EU-lagstiftning 
I Östersjön ska pingers användas i linje med Ices råd, det vill säga vid allt fiske 
med passiva nätredskap som bedrivs inom Östersjötumlarens säsongsmässiga 
utbredningsområde (ICES, 2020b). 

Pingers kan även vara en lämplig åtgärd i vissa fisken i andra havsområden. 
För att optimera mellan risken för negativ beteendepåverkan och 
kostnadseffektivitet är pingers mest lämpliga att användas i fiske med 
begränsad omfattning i områden med hög förekomst av tumlare. Användning 
av pingers i områden med hög intensitet av fiske med passiva nätredskap och 
hög tumlarförekomst medför en risk för betydande beteendepåverkan. 
Eftersom pingers minskar men inte eliminerar bifångster är de ett otillräckligt 
alternativ i områden där bifångster inte får ske. 

Kartlägga, samla och förebygga förlorade fiskeredskap 
Områden där förlorade fiskeredskap ansamlats (host-areas, hot-spots) ska 
identifieras och kartläggas. Förlorade fiskeredskap ska eftersökas och avlägsnas 
från prioriterade områden baserat på en riskbedömning för tumlare, särskilt 
för Östersjöpopulationen. Förebyggande åtgärder ska inbegripa 
informationskampanjer samt utbildning för yrkes- och fritidsfiskare för att 
tydliggöra deras ansvar och hur förluster av nya fiskeredskap bäst undviks. 
Produkt- och materialutveckling samt märkning av fiskeredskap är andra 
förebyggande åtgärder. 
Metoder för kartläggning av hot-spots och insamling av förlorade fiskeredskap 
har tagits fram av projektet Marelitt Baltic (Tschernij et al., 2019). 
 

Undervattensbuller 

Ta fram gränsvärden och vägledningar 
Sverige saknar i dagsläget nationella gränsvärden för bullerexponering för 
tumlare, liksom vägledningar för hur bullerpåverkan på tumlare ska beräknas 
och mätas, samt hur påverkan kan minskas i tid och rum. Sådana 
styrdokument underlättar väsentligt vid förvaltning av bullrande aktiviteter, för 
såväl förvaltande myndigheter som industrin och övriga sektorsintressen. De 
resulterande styrdokumenten ska: 

 
• uppfylla kraven på ett strikt skyddssystem för tumlare och andra arter 

upptagna i Bilaga 4 till art- och habitatdirektivet, 
• ta hänsyn till de olika tumlarpopulationernas bevarandestatus, 

tumlares säsongsmässiga utbredningsmönster och habitatnyttjande, 
samt miljöparametrar som påverkar spridning av undervattensljud, 

• tillämpa bästa möjliga teknik 



 

• i den mån det är möjligt och lämpligt harmoniseras med nationella 
tröskelvärden och vägledningar inom Ospar- och Helcom-områdena, 

• baseras på tillgängliga riktlinjer och vägledningar för minskning av 
undervattensbuller, 

• lista de viktigaste kunskapsbristerna, samt 
• inkludera en tidsplan för revidering. 

 

Skyddsåtgärder mot kontinuerligt buller  
 
I takt med ökande kunskap om effekterna av kontinuerligt buller på tumlare kan 
det bli aktuellt att  överväga åtgärder så som farledsflytt, utökat områdesskydd och 
förbud mot motoriserade fartyg i skyddade områden.    

Övervakning 

Akustisk övervakning av tumlare 
Akustisk övervakning av tumlare ingår i både det nationella 
övervakningsprogrammet och i vissa regionala övervakningsprogram (Figur 
19). I det nationella övervakningsprogrammet övervakas tumlare för 
närvarande vid 12 stationer i Östersjön (sedan 2017), 14 stationer i Kattegatt 
(sedan 2019) samt en station i Skagerrak (sedan 2020). Övervakningen i 
Skagerrak görs i samarbete med den nationella övervakningen av 
undervattensbuller och avsikten är att även ha en station gemensam med 
bullerövervakningen i Östersjön. Regional akustisk övervakning av tumlare 
utförs för närvarande vid sju stationer i Blekinge och fyra i Kalmar län och det 
finns intresse för en utökning genom ett gemensamt delprogram. 
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Figur 19. Akustiska övervakningsstationer för tumlare i det nationella och de regionala programmen 
under 2020. 

 

De nationella och regionala övervakningsprogrammen bör utvärderas med 
avseende på behov och effektivitet minst en gång under åtgärdsprogrammets 
giltighetstid.  

För närvarande saknas i stort sett övervakning av Nordsjöpopulationen, 
liksom av Bälthavspopulationen i sydvästra Östersjön. Östersjöpopulationen 
kräver kontinuerlig övervakning i nyckelområden, och det är möjligt att 
justeringar av det nuvarande nationella programmet, liksom utökat samarbete 
med den regionala övervakningen, kan öka effektiviteten. 

För att generera jämförbara data bör all akustisk övervakning av tumlare 
bygga på de metoder som utarbetades inom Sambah-projektet, samt följa den 
nationella undersökningstypen och Helcoms kommande vägledning för 
akustisk övervakning av tumlare. All data ska rapporteras till SMHI som är 
nationell datavärd. Idag ska metadata rapporteras till Helcom årligen och på 
sikt troligtvis även akustiska data i standardiserat format. 

Visuell övervakning av tumlare 
Visuella metoder har hittills endast tillämpats vid storskaliga inventeringar av 
tumlare, men kan även bli aktuella vid t.ex. utökning av den nationella 
övervakningen av tumlare i Skagerrak, eller som komplement till den akustiska 
övervakningen och samordnat med övervakning av sjöfågel. En nationell 
undersökningstyp bör tas fram för visuell övervakning av tumlare. 

Uppföljning 

Insamling och analyser av döda tumlare 

Ta fram och implementera ett nationellt program för insamling, obduktion 
och provtagning av döda tumlare 
I Sverige samlas för närvarande döda tumlare främst in på projektbasis. 
Eftersom långa tidsserier är en förutsättning för att kunna undersöka 
förändringar över tid, och eftersom det tar tid att etablera kontaktnät med 
allmänhet och fiskare för insamling av döda tumlare, finns det behov av att ta 
fram ett koordinerat nationellt program för insamling, obduktion och 
provtagning. Arbetet bör göras på ett standardiserat sätt för att säkerställa att 
samma data samlas in oavsett vem som hanterar ett fall. Programmet bör vara 
regionalt harmoniserat med insamling och provtagning inom framförallt 
Ospar- och Helcom-områdena. 

Ett nationellt program för insamling, obduktion och provtagning av döda 
tumlare ska specificera följande: 

 
• Insamling: 



 

o Hur många tumlare som bör samlas in från Nordsjö- respektive 
Bälthavspopulationen. Från Östersjöpopulationen bör samtliga 
påträffade döda tumlare samlas in. Tydliga geografiska gränser 
bör fastställas för insamlingsområdena, gränserna kan dock 
variera under året. 

o Önskad fördelning mellan kalvar, juveniler och vuxna djur, 
mellan kön, samt mellan döda strandade och bifångade djur. 

o Godtagbart skick för insamling av döda strandade tumlare. 
o Logistik för insamling, transport och förvaring av tumlare, 

inklusive möjligheter för obduktion av tumlare hos 
samarbetspartners. 
 

• Obduktion och provtagning: 

o Protokoll och formulär för undersökningar och provtagning 
(både vävnadsprover och smittämnen). 

o Hur prover ska förvaras och när relevant även hur de ska 
analyseras. 

o Vilka prover som ska analyseras löpande (t.ex. ålder, 
smittämnen och vissa miljögifter). 

Bifångster 

Övervaka bifångster enligt Ices råd om nödåtgärder 
För att uppfylla Ices råd om övervakningsåtgärder för Östersjötumlaren (ICES, 
2020b) ska följande åtgärder vidtas: 

• Datainsamling om fiskeansträngning ska utökas till att omfatta 
samtliga fartyg, oavsett storlek. För passiva nätredskap ska uppgifterna 
inkludera länklängd, fisketid, position, maskstorlek samt vilka 
bifångstreducerade åtgärder som eventuellt vidtagits. För pingers bör 
även typ av pinger, antal samt placering anges. Det bör utredas om 
datainsamlingen kan göras med hjälp av loggbok och kan underlättas 
med hjälp av mobilapp. 

• Datainsamling om bifångster ska utökas, utföras med metoder som är 
framtagna för att observera bifångster av tumlare, samt vara 
representativt fördelat mellan de redskapstyper som tumlare kan 
bifångas i. Det bör utredas om datainsamlingen kan göras med 
kamerasystem som är en kostnadseffektiv kontrollmetod och ger 
tillförlitliga data samt kan kombineras med övervakning av andra arter. 

• Tumlares detektionsfrekvens ska övervakas i nyckelområden där 
pingers används i syfte att utvärdera påverkan av pingers. 
Högprioriterade områden inom svenskt vatten är Hanöbukten och 
vatten söder om Skåne, om dessa områden inte stängs för fiske med 
passiva nätredskap. Datainsamlingen bör göras med samma akustiska 
metoder som i de nationella och regionala övervakningsprogrammen. 

• Användning samt funktion av pingers ska övervakas. Metoder för 
funktionskontroll av pingers under pågående fiske behöver utvecklas. 
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Utöka övervakningen av bifångster av Bälthavs- och Nordsjöpopulationen 
Även för Bälthavs- och Nordsjöpopulationen rekommenderas att 
övervakningen utökas så att den uppfyller kraven enligt kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2016/1251 om insamling, förvaltning och nyttjande 
av data inom fiskerisektorn för perioden 2017–2019 och som förlängts genom 
kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/910 till perioden 2020–2021. För 
förvaltning av tumlare behöver övervakningen ge tillräckliga data för skattning 
av bifångst per förvaltningsområde samt framtagande av bifångstriskkartor. 
Därför bör även för dessa områden följande åtgärder vidtas: 

 
• Datainsamling om fiskeansträngning ska utökas till att omfatta 

samtliga fartyg, oavsett storlek. För passiva nätredskap ska uppgifterna 
inkludera länklängd, fisketid, position, maskstorlek samt vilka 
bifångstreducerade åtgärder som eventuellt vidtagits. För pingers bör 
även typ av pinger, antal samt placering anges. Det bör utredas om 
datainsamlingen kan göras med hjälp av loggbok och kan underlättas 
med hjälp av mobilapp. 

• Datainsamling om bifångster ska utökas, utföras med metoder som är 
framtagna för att observera bifångster av tumlare, samt vara 
representativt fördelat mellan de redskapstyper som tumlare kan 
bifångas i. Det bör utredas om datainsamlingen kan göras med 
kamerasystem som är en kostnadseffektiv kontrollmetod och ger 
tillförlitliga data samt kan kombineras med övervakning av andra arter. 
 

Rapportering av tumlarobservationer  
Rapportering av levande tumlare kan göras till Naturhistoriska riksmuseets 
tumlarobservationer (www.nrm.se/tumlare), direkt till Artportalen 
(www.artportalen.se) samt via Rappen (www.havochvatten.se/rappen) till 
Artportalen. Artportalen drivs av SLU Artdatabanken och omfattar ett mycket 
stort antal arter. Rapportören ansvarar själv för datakvaliteten och endast 
utvalda fynd granskas. Naturhistoriska riksmuseets observationsdatabas 
innehåller endast tumlare och samtliga rapporter kvalitetsgranskas. 
Tumlarobservationsdata som har rapporterats till Naturhistoriska riksmuseet 
vidarerapporteras till sammanställningar av data om levande och döda tumlare 
av bl.a. Ascobans, Ices, Helcom och Ospar. 

Skillnaderna i de befintliga svenska systemen är problematiska när det gäller 
arten tumlare. För att åtgärda bristerna finns det behov av att samordna och 
anpassa rapporteringssystemen utifrån de olika behoven för rapportering 
inklusive behov för nationell rapportering.  

Döda tumlare är statens vilt och ska anmälas till Polisen. 
 

 

http://www.nrm.se/tumlare
http://www.artportalen.se/
http://www.havochvatten.se/rappen


 

Nationellt datavärdskap för impulsivt undervattensbuller 
Nationellt datavärdskap för insamlande av data rörande impulsivt 

undervattensbuller bör fastställas. Tills vidare lagrar havs- och 
vattenmyndigheten de rådata som samlas in och levererar dem till Ices som 
fungerar som internationell datavärd.   
 

Allmänna rekommendationer 
Det här kapitlet vänder sig till alla de utanför myndighetssfären som genom sitt 
arbete eller under fritiden kommer i kontakt med tumlare, och som genom sitt 
agerande kan påverka tumlares situation och som vill ha vägledning för hur de 
bör agera för att gynna dem. 
 

Åtgärder som kan skada eller gynna tumlare 
Åtgärder som kan skada och gynna tumlare finns beskrivna tidigare i detta 
program i avsnitt Aktuell hotsituation samt Åtgärder och rekommendationer. 
Utöver vad som finns beskrivet där är det bra att känna till vad man bör göra 
om man påträffar en död eller levande strandad tumlare, eller bifångar en 
tumlare. Information om detta ges i avsnitt Aktuell information om insamling 
och provtagning av döda tumlare, samt hantering av levande strandade 
tumlare. 

Finansieringshjälp för åtgärder 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havs- och vattenmiljöanslaget som 
ska användas till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, 
restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. En stor del går till insatser som 
regleras i förordning eller som regeringen reglerar i villkor i det årliga 
regleringsbrevet till Havs- och vattenmyndigheten, men anslaget används även 
till att medfinansiera EU-projekt, t.ex. inom Life-programmet. Medel fördelas 
även till länsstyrelserna för lokala åtgärder. 

På sin webbsida har Havs- och vattenmyndigheten en sammanställning av 
olika bidrag som finns att söka för bättre havs- och vattenmiljö. 

Beroende på frågeställning kan t.ex. följande EU-program vara möjliga för 
finansiering av projekt om tumlare under programperioden: 

• Miljöprogrammet Life (ec.europa.eu/environment/life) med följande 
teman: natur och biodiversitet, miljö, klimatåtgärder, respektive 
information och förvaltning. 

• Policy-programmet Interreg Europe (www.interregeurope.eu) med bl.a. 
följande fokusområden: forskning, teknisk utveckling och innovation, 
respektive miljö och resursutnyttjande. Inom Interreg finns regionala 
delprogram med olika fokusområden. Exempel på regionala 
delprogram som kan vara relevanta för tumlare i haven kring Sverige är 
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (www.interreg-oks.eu), Interreg 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interreg-oks.eu/
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Central Baltic (www.centralbaltic.eu), samt Baltic Sea Region 
Programme (www.interreg-baltic.eu). 

• Forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020 
(ec.europa.eu/programmes/horizon2020). 

• Östersjöprogrammet Bonus (www.bonusportal.org). I Sverige är 
Vinnova ansvarig myndighet och information om utlysningar och 
ansökningar finns på deras webbplats (www.vinnova.se). 

• Europeiska havs- och fiskerifonden (European Maritime & Fisheries 
Fund, EMFF). I Sverige är Jordbruksverket ansvarig myndighet och 
information om utlysningar och ansökningar finns på deras webbplats 
(www.jordbruksverket.se). 

Exempel på andra finansieringsmöjligheter är: 
• BalticSea2020 (balticsea2020.org) för projekt som är 

åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till en friskare Östersjö, 
samt projekt som sprider kunskap och information om Östersjön. 

• Världsnaturfonden WWF:s bidrag för innovativ naturvård 
(www.wwf.se). 

• Projektmedel för ideella miljöorganisationer för t.ex. nationell eller 
internationell verksamhet eller för projekt som bidrar till att uppfylla 
nationella miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket ansvarar för bidraget 
och information om utlysningar och ansökningar finns på deras 
webbplats (www.naturvardsverket.se). 

• Zennström Philanthropies för stöd till bl.a. skydd och bevarande av 
miljö, med en särskild satsning på Östersjön (www.zennstrom.org)  

• Fonder för utveckling av sportfiske och dess förutsättningar. Fonderna 
söks genom Sportfiskarna och information finns på deras webbsida 
www.sportfiskarna.se). 

 

Utsättning av arter i naturen för återintroduktion, 
populationsförstärkning eller omflyttning 
Inga utsättningar av tumlare föreslås. 

Myndigheterna kan ge information om gällande lagstiftning 
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller 
vatten där hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur 
området brukas. En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av skötsel 
eller frånvaro av ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god 
garant för att arterna ska kunna bibehållas i området. 

Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla 
naturvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande 
lagar, förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska 
kontaktas avgörs av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller 
åtgärd det gäller. Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är 
tillsynsmyndighet. Det går alltid att kontakta länsstyrelsen för att få besked om 
vilken myndighet som är ansvarig. 

http://www.centralbaltic.eu/
http://www.interreg-baltic.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.bonusportal.org/
http://www.vinnova.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.balticsea2020.org/
http://www.wwf.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.zennstrom.org/
http://www.sportfiskarna.se/


 

Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller i 
det aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånd, anmälningsplikt eller 
samråd. Den berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan 
eller ansökan bör innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan 
verksamheten planeras sättas igång. 
 

Råd om hantering av kunskap om observationer 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 20 kap. § 1 gäller sekretess 
för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns 
ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett 
sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om 
uppgiften röjs. Kännedom om förekomster av hotade arter kräver omdöme vid 
spridning, då illegal jakt och insamling kan vara ett hot mot arten. 
Havs-och vattenmyndighetens policy är att informationen så långt det är 
möjligt ska spridas till markägare och nyttjanderättshavare av områden där 
arten förekommer permanent eller tillfälligt, så att dessa kan ta hänsyn till 
arten i sitt brukande. 

När det gäller tumlare så görs generellt bedömningen att ingen sekretess 
eller diffusering av förekomsterna behövs vid utlämning eller publicering av 
förekomstuppgifter. 

 

Konsekvenser och samordning 
Konsekvenser 
Åtgärdsprogrammets effekter på olika naturtyper och på andra 
rödlistade arter 
Den föreslagna åtgärden om gränsvärden och vägledningar om 
undervattensbuller kan även gynna andra marina organismer som påverkas av 
undervattensbuller. 

De föreslagna åtgärderna om fredningsområden samt insamling av förlorade 
fiskeredskap kan även minska bifångster av rödlistade fiskar och dykande 
fåglar. Exempel på rödlistade fiskar (SLU Artdatabanken, 2020) som kan 
gynnas är benfiskar som torsk, kolja (Melanogrammus aeglefinus), kummel 
(Merluccius merluccius), lyrtorsk (Pollachius pollachius) och havskatt 
(Anarhichas lupus), samt broskfiskar som t.ex. klorocka (Amblyraja radiata) 
och knaggrocka (Raja clavata). Exempel på rödlistade dykande fåglar som kan 
gynnas är brunand (Aythya ferina), bergand (Aythya marila), tobisgrissla 
(Cepphus grylle), lunnefågel (Fratercula arctica), smålom (Gavia stellata), 
svärta (Melanitta fusca), toppskarv (Phalacrocorax aristotelis), ejder 
(Somateria mollissima), samt alfågel (Clangula hyemalis).  

 
Kontroll av efterlevnad av gällande regelverk  
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För att föreslagna åtgärder ska ha önskad effekt behöver efterlevnaden av 
regelverket vara god. Åtgärdsförslagen påverkar yrkesfisket verksamhet i olika 
omfattning och införande av effektiva fiskerikontrollinsatser är en 
förutsättning för att regelefterlevnad ska uppnås. 
Övervakning av områden som är stängda för fiske är inte möjligt utan någon 
form av positionssystem på fiskefartygen. Idag är alla fiskefartyg över 12 m 
utrustade med VMS och alla fartyg över 15 meter med AIS (också en del mindre 
fartyg har AIS).  Det är enbart de fartyg som har VMS/AIS, som under vissa 
förutsättningar, kan övervakas.  

Det är svårt att uppskatta hur lång tid det skulle ta att få positionssystem på 
plats även på mindre fartyg innan omfattningen av antal fartyg är utredd. Väl 
där krävs upphandling, inköp, installation och utbildning. Det skulle även 
krävas ökade personalresurser, nya arbetssätt och resurser för systemstöd för 
insamling, validering och förvaltning av nya informationsmängder i redan 
befintliga system. 
Kontroll av funktionaliteten av pingers utförs till största delen till sjöss av 
Kustbevakningen och sker då vanligtvis inte ombord på fartygen utan vid 
kontroll av utestående redskap. Det finns även möjlighet för 
landningskontrollen att kontrollera funktionalitet vid en landningskontroll.  
Vid ett ökat kontrollkrav måste insatserna prioriteras inom den 
myndighetsgemensamma tillsynsplan som finns för att styra hur 
Kustbevakningen och HaV prioriterar sin kontrollverksamhet.  

 

Intressekonflikter 
Begränsningar i fiske med passiva nätredskap liksom krav på användning av 
pingers kan leda till en ökad administrativ börda, kostnader, minskad 
lönsamhet för berörda yrkesfiskare. Likaså medför fastställande av 
gränsvärden för undervattensbuller en intressekonflikt med t.ex. industrin för 
havsbaserad vindkraft, samtidigt som de också underlättar i 
tillståndsprocessen. 

Samordning 
Samordning som bör ske med andra åtgärdsprogram 
Ingen samordning är aktuell med andra åtgärdsprogram inom ramen för ÅGP 
(åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper) 

Samordning som bör ske med miljöövervakningen och annan 
uppföljning än ÅGP:s 
Vid de stationer som övervakning av kontinuerligt undervattensbuller bedrivs 
på bör även tumlare övervakas akustiskt. Övervakningen av kontinuerligt 
undervattensbuller bör optimeras så att den även är relevant för tumlare, t.ex. 
genom att inkludera fler frekvenser än vad som krävs enligt 
havsmiljödirektivet. 



 

Möjligheten att vidareutveckla linjetaxeringar av sjöfågel från flyg till att 
även inkludera tumlare bör undersökas.  
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Bilaga 1. Föreslagna åtgärder 
Tabell 1. Åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet. Åtgärdernas prioritet anges med skala 1–3, där prioritet 1 är högst. Endast åtgärder som är obligatoriska enligt 
EU-lagstiftning, konkret minskar till antalet bifångade tumlare, eller är av stor vikt för att minska antalet bifångade tumlare har getts prioritet 1.  

Åtgärd sid Område/Lokal Aktör Finansiär Uppskattad 
kostnad 

Prioritet Genomförs 
senast 

Information och rådgivning 85       

1. Information och rådgivning till 
allmänheten om tumlare och dess 
miljökrav 

85       

2. Information och rådgivning till 
yrkesfiskare 

85       

3. Information till fritidsfiskare och 
fritidsbåtägare 

86       

4. Information till fritidsbåts- och 
tillbehörsbranschen 

86       

5. Handlingsplan för hantering av 
levande strandade valar 

86       

Samverkansåtgärder 87       

6. Utveckla samarbetsformer kring 
förvaltning av marina däggdjur 

87       

7. Upprätta regionala 
samverkansgrupper eller använda 

87       



 

befintliga samarbetsformer för 
minskning av bifångster av marina 
däggdjur 

 8. Internationell samverkan 87       

Utbildning 88       

9. Vid behov ska utbildning erbjudas till 
relevanta myndigheter och 
organisationer 

88       

Ny kunskap 88       

Statusbedömning, genetik, hälsa, 
födoval, habitat och predation  

88       

10. Fastställa nivåer för gynnsam 
bevarandestatus och god miljöstatus 

88       

11. Genomföra genetiska analyser av 
tumlare i Östersjön 

88       

12. Utveckla mått för tumlares 
hälsotillstånd 

88       

13. Analysera miljögiftsbelastning i 
tumlare 

88       

14. Öka kunskapen om tumlares 
födoval, med fokus på 
Östersjötumlaren 

88       

15. Kartlägga tumlarförekomst i relation 
till fiskförekomst 

89       
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16. Analysera tumlares habitatbehov 89       

17. Undersöka predation på tumlare 89       

Bifångster 89       

18. Ta fram förbättrade kartor över 
bifångstrisk 

89       

19. Beräkna mortalitetsgräns för 
Bälthavstumlaren 

90       

20. Vidareutveckla alternativa 
fiskeredskap som inte bifångar tumlare 

90       

21. Öka kunskapen om pingers 
effektivitet och påverkan på 
populationsnivå 

90       

22. Vidareutveckla sälsäkra pingers 91       

Undervattensbuller och annan störning 91       

23. Öka kunskapen om påverkan av 
undervattensbuller, med fokus på 
kontinuerligt buller 

91       

24. Öka kunskapen om spridning av 
impulsbuller i Östersjön, med fokus på 
seismiska inventeringar och 
sprängningar 

91       

25. Öka kunskapen om påverkan från 
fritidsbåtar och båtturism 

92       

Inventering 92       



 

26. Delta i storskaliga inventeringar av 
tumlares abundans 

92       

Omprövning av gällande 
bestämmelser 

92       

27. Införa fiskereglering för 
genomförande av Ices råd om 
nödåtgärder avseende 
Östersjötumlaren 

92       

28. Införa föreskrifter för ytterligare 
skydd av Östersjötumlaren 

93       

29. Införa rapporteringskrav för 
undervattensbuller 

93       

Områdesskydd 94       

30. Inrätta formellt skydd av tumlare i 
viktiga områden som saknar skydd 

94       

31. Utarbeta och implementera 
bevarandeplaner för tumlare i skyddade 
områden 

94       

Skötsel, restaurering och 
nyskapande av livsmiljöer 

94       

32. Skötsel i formellt skyddade 
områden  

94       

Åtgärder för att minska direkt 
mänsklig påverkan 

95       

Bifångster 95       
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33. Minska eller eliminera bifångster av 
tumlare (se även omprövning av 
gällande bestämmelser) 

95       

34. Inrätta fredningsområden för 
tumlare 

95       

35. Implementera användning av 
pingers utöver EU-lagstiftning 

96       

36. Kartlägga, samla in och förebygga 
förlorade fiskeredskap 

96       

Undervattensbuller 96       

37. Ta fram gränsvärden och 
vägledningar  

96       

38. Skyddsåtgärder mot kontinuerligt 
buller 

97       

Övervakning 97       

39. Akustisk övervakning av tumlare 97       

40. Visuell övervakning av tumlare 98       

Uppföljning 98       

Insamling och analyser av döda 
tumlare 

98       

41. Ta fram och implementera ett 
nationellt program för insamling, 
obduktion och provtagning av döda 
tumlare 

98       



 

Bifångster 99       

42. Övervaka bifångster enligt Ices råd 
om nödåtgärder 

99       

43. Utöka övervakningen av bifångster 
av Bälthavs- och Nordsjöpopulationen 

100       

44. Rapportering av 
tumlarobservationer 

100       

45. Fastställa nationellt datavärdskap 
för impulsivt undervattensbuller 

101       

Total uppskattad kostnad      Totalt x   
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