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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 600 000 besökare, varav 

65 000 elever med lärare
• Webben!

Forskning och samlingar
• 11 miljoner föremål
• Unik utrustning
• 150 arbetar med och i samlingarna
• 50 forskare
• Gästforskare



Fyra forskningsområden
• Den föränderliga jorden
• Ekosystem och arthistoria
• Livets mångfald
• Naturmiljö och människa

Om forskningen på 
Naturhistoriska riksmuseet



• Bevara för framtiden
• Jämföra över tid
• Exempel på samlingar

– Insektssamlingen
– Mineralsamlingen
– Miljöprovbanken

Om samlingarna



Övervakning och forskning om tumlare

Kustbevakningen Strömstad



• Östersjöpopulationen akut hotad
• Känsliga för mänskligt orsakad 

död och störning
• Undervattensbuller ett av flera hot
• Mycket god hörsel och 

ekolokaliserar

Östersjöns tumlare (filmen)

Julia CarlströmLjudfil från www.dosits.org

http://www.dosits.org/





Typ av påverkan på tumlare beror 
på många olika faktorer, bl.a.
• Ljudstyrka
• Varaktighet, upprepning
• Frekvens

Påverkan av undervattensbuller

Död
Permanent skada

Tillfällig skada
Beteendepåverkan/stressreaktion

Maskning
Hörbart

Efter Richardson et al. 1995



Påverkan från havsbaserad vindkraft

Fler turbiner 
 bullrigare

Stresshormon i 
bajs från 
nordkapare

9/
11

Havsbottenundersökningar
med kraftiga ekolod
• Hörselskada
• Beteendepåverkan

Konstruktion, t.ex. pålning
• Hörselskada
• Beteendepåverkan

Drift
• Beteendepåverkan
• Maskering

Före pålning

Under pålning

Förekomst

Attacker på byten

Haelters et al. 2015, Rolland et al. 2012, Tougaard et al. 2020, Sarnocińska et al. 2020



Östersjöns lägre salthalt gör att:
• Ljud fortplantar sig på längre avstånd
• Tumlare påverkas på längre avstånd
• Större skillnad för högre frekvenser

Längre påverkansavstånd i Östersjön
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km

Pålning
Södra Östersjön

Kattegatt

Andersson & Johansson 2013, Andersson et al. 2016



NRM: tumlarövervakning och -forskning

Fredrik Aronsson



Akustisk övervakning av tumlare

Sedan 
2019

Sedan 
2017



• Jämför 2011-2013 med 2017-2020
• Medel för 3 stationer med högst detektionsfrekvens: +2,4% per år (-4,4% – 9,6%)
• Frisk population utan hot kan öka ~10% per år

Övervakningsresultat Östersjön
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Owen et al. 2021



• Hur påverkas tumlare i Natura 2000-området av fartygsbuller?
• Samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Forskning: påverkan av fartygsbuller

Finansierat av WWF/Postkodlotteriet

Julia Carlström



Ljudnivå beräknad från 
vindhastighet
Uppmätt ljudnivå
Tumlardetektion

• 6-timmarsfönster: Samband 
mellan tumlardetektioner och 
Ʃ avvikelser 
(fartygspassager)?

• Ja, dvs fler och/eller bullrigare 
fartygspassager → färre 
tumlardetektioner

Forskning: påverkan av fartygsbuller

Niu et al. Subm.

98 % av alla 
ljudnivåer från 

vind
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Avvikelse (trolig 
fartygspassage)

←6 hr→



• Hur påverkas tumlare av att 
en farled flyttas?

• Mätt tumlare och buller 1 år 
före och 1 år efter 
ändringen (1 juli 2020)

• Samarbete med FOI och 
Århus Universitet 
(Danmark)

• Analyser pågår, resultat 
2022

Forskning: förflyttning av farled i Kattegatt

NRMs deltagande finansierat av Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Nordiska ministerrådet



304 stationer 2011-2013 → utbredningskartor, ~500 djur → skyddat område

Forskning: tidigare projekt Östersjötumlarna

Carlén et al. 2018



• Har antalet tumlare ändrats?
• Har tumlarnas utbredning ändrats?
• Finns det samband mellan tumlarförekomst 

och buller samt bytesfisk?
• Hur varierar bifångstrisken i tid och rum?
• När föds kalvarna?
• Hur stor behöver populationen vara för att 

vara livskraftig?
• Vilka åtgärder är viktigast för populationens 

överlevnad?
• När, var, hur görs bör övervakning göras?
• Sprida kunskap!

Forskning: nytt projekt Östersjötumlarna



• Skrivit nationellt åtgärdsprogram för 
tumlare

• Deltar i expertgrupper, representerar 
Sverige i internationella organisationer

• Utvecklar indikatorer för att mäta hur 
tumlarpopulationerna mår

Expertstöd till förvaltande myndighet (HaV)

Julia Carlström/Fjord & Bælt



• Hälsa, sjukdomar
• Reproduktion
• Dödsorsak
• Miljögiftsbelastning
• Diet
• Ålder
• Populationstillhörighet
• …

I samarbete med Statens 
veterinärmedicinska 
anstalt (SVA)

www.nrm.se/tumlare

Undersökningar av döda tumlare

Anna Roos

http://www.nrm.se/tumlare


Allt material har koppling till både 
kursplanen och museets samlingar, 
forskning och/eller utställningar.
• Filmer med forskare + arbetsmaterial
• Filmer från utställningarna
• Quizer med återkoppling
• Faktawebbar
• Digitala escape rooms
• Rollspel för flippat klassrum

www.nrm.se/dlr

Klassrumsmaterial för 7-9



• 2016 kom ett regeringsbeslut kring 
naturskyddet i Östersjön.

• Julias forskning och 
regeringsbeslutet ligger till grund för 
Spelet om Östersjön.

Inspiration från verkligheten



Naturskyddet i Östersjön ska utökas. 
Två skyddade områden söder om 
Gotland ska slås ihop och dessutom 
bli större. Men hur ska gränsen dras? 
Ett stort möte mellan olika experter 
kommer att äga rum snart och det är 
eleverna som ska spela om Östersjön!

Spelet om Östersjön

Foto: Kustbevakningen



• Uppdraget
• Bli expert (tumlare, alfågel, vindkraft)
• Två perspektiv
• Prata ihop er 
• Politiska beslut gör skillnad
• Det stora mötet
• Regeringsbeslutet

Spelet om Östersjön

Foto: Håkan Aronsson



www.nrm.se/spelet-om-ostersjon

Workshop

Foto: Kustbevakningen
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