Har du hittat ett dött djur?
GÖR SÅ HÄR
1. Kolla vad det är för typ av djur (fisk, säl, tumlare, fågel
eller annat vilt djur).
2. Fota gärna
3. Ta reda på var du befinner dig (sök koordinater eller namn
på en plats i närheten)
4. Hitta rätt formulär för ditt fynd på www.sva.se/dottdjur
Obs! Döda valdjur och andra arter som hör till statens vilt ska
även anmälas till polisen.
TA ALDRIG I SJUKA ELLER DÖDA DJUR UTAN HANDSKAR

Knubbsäl (hane). Foto: Karin Bernodt.

Om du delar bilder och uppgifter om dina fynd i sociala
medier får du gärna tagga inläggen med #dödmenviktig #enhälsa och @sva. Fynd av tumlare kan du tagga med #räddatumlaren.

www.sva.se/dottdjur

Foto: Shutterstock.

Döda djur vid kusterna är livsviktiga – hjälp oss hålla koll
Där land möter hav finns ett rikt
djurliv: fåglar, fiskar, sälar, tumlare med flera. Ut och njut – och
hjälp oss hålla koll!
Om du stöter på ett sjukt eller dött djur
ber vi om din hjälp: rapportera ditt
fynd!
SJUKDOMSÖVERVAKNING VID SVA

Din rapport hamnar hos Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA. Den
ger oss en överblick över var och när
vilda djur dör. Vi kan upptäcka om
något är på tok – för en enskild art eller
i miljön.
Ibland samlar vi in djur för obduktion.
Då undersöker vi dödsorsak, hälsa och
sjukdomar. Samtidigt samlar vi in data
och prover för forskning och förvaltning.
Tillsammans med Naturhistoriska riksmuséet har vi ett särskilt program för
hälso- och sjukdomsövervakning bland
marina däggdjur. Programmet finansi
eras av Havs- och vattenmyndigheten. Vi
undersöker både djur som strandat (dött
av okänd anledning), och djur som oavsiktligt fastnat i fiskeredskap (bifångst).

Tumlaren är det enda bofasta valdjuret i svenska vatten. Djuren är skygga och svåra att få syn på. Foto: Håkan Aronsson.
MARINA DÄGGDJUR

Marina däggdjur är svårstuderade i vilt
tillstånd och eftersom de är rovdjur i
toppen av näringskedjan kan undersökningar av dem berätta mycket om
ekosystemet de är en del av.
Det finns fyra bofasta arter i svenska vatten: valdjuret tumlare och de tre sälar
terna gråsäl, knubbsäl och vikare. Du får
veta mer om djuren på folderns baksida.

Även andra valarter än tumlare kan
regelbundet ses i svenska vatten. Späckhuggare, vikvalar, knölvalar och delfiner
är några exempel. Om dessa djur dör kan
vi även undersöka dem.
På nästa sida finns anvisningar för hur
du ska göra för att rapportera döda djur
du hittar.
TACK FÖR ATT DU HJÄLPER TILL!

Läs mer om övervakningen av marina däggdjur och hur du praktiskt kan hjälpa oss i vårt kustnätverk på www.sva.se
Läs mer om valobservationer i Sverige på www.valar.se Gå in på tumlare.nrm.se om du sett en levande tumlare.

EN GEMENSAM HÄLSA
Djurens, naturens och människors
hälsa är nära sammanlänkad
eftersom vi delar miljö, ett
samband som kallas för
#OneHealth.
Ohälsa bland djuren kan vara en
signal på att allt inte står rätt till
i miljön och vissa sjukdomar kan
smitta mellan människor och djur.
En rapport om ett dött djur är
betydelsefull
på många
sätt!

Marina däggdjur i Sverige – förekomst och utbredning

BESTÄMNINGSNYCKEL
Käkar från marina däggdjur

Gråsäl
TUMLARE – Phocoena phocoena

Vikare

Tre populationer: Skagerrak och Öresund (livskraftiga)
samt Östersjön (akut hotad). Ca 1.2–1.8 m, 40-75 kg.
Föder kalv i juni/juli.

Knubbsäl

Tumlare

Delfin

TECKENFÖRKLARING
Vikare
Knubbsäl

KNUBBSÄL – Phoca vitulina

Tumlare
Gråsäl

Två populationer: Västkusten (livskraftig)
samt Östersjön (sårbar). Ca 1.4–1.8 m, 50100 kg. Föder kut i juni.

VIKARE – Pusa hispida
GRÅSÄL – Halichoerus grypus

Livskraftig. Ca 1.8–3.0 m, 150-300 kg. Föder kut i februari/mars.

0

250

500 km

Livskraftig. Ca 1.2–1.5 m, 50-100 kg.
Föder kut i februari/mars
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