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Bakgrund 
 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet 

(NRM) obducerat tumlare.  Fynd av döda tumlare rapporteras till NRM och i samråd med SVA 

bestäms vilka som bör obduceras utifrån fyndplats, skick och den specifika situationen. Sedan 

2008 till 2019 har 109 tumlare obducerats, och med finansiering från Havs- och 

Vattenmyndigheten har nu informationen från de tumlarna och obduktionerna kunnat 

sammanställas, och resultatet presenteras i denna rapport. Rapporten presenterar de 

dödsorsaker, sjukliga förändringar och parasiter som tumlarna drabbades av, samt de biologiska 

parametrar som kan ses i förhållande till hälsa och kondition. Huvudsakligen är det tumlare från 

väst- och sydkusten som inkluderas i studien, där tumlare är mest förekommande. I diskussionen 

presenterar vi förslag på framtida forskningsbehov och vad resultaten kan användas till för 

bevarande och förvaltning av den svenska tumlaren. 

  

Figur 1. Tumlaren är Sveriges enda bofasta val, och tillhör statens vilt. Om djur som tillhör statens vilt 

påträffas döda ska det rapporteras till ansvariga myndigheter. Foto: Anna Roos 
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Introduktion 
 

Tumlare är den enda valen i Sverige som finns året om i våra vatten, framför allt på västkusten 

där den är vanlig. Det är en av de minsta tandvalarna och har en stor utbredning. Den 

förekommer i norra Atlanten och norra Stilla Havet, samt även i Svarta havet. Tumlaren lever 

oftast ensam eller i mindre grupper som kan bestå av en eller flera kor med sina kalvar, eller en 

grupp unga hanar. Men det händer ibland att den ses i mycket stora grupper också. Det är 

antagligen flera mindre grupper som födosöker på samma ställe.  

 

Det finns tre populationer av tumlare i svenska vatten: en i Skagerrak och i norra delen av 

Kattegatt (Skagerrakspopulationen), en i södra delen av Kattegatt, Öresund och Bälthavet 

(Bälthavspopulationen), och en i Östersjön (Östersjöpopulationen). Periodvis kan 

populationsgränserna delvis överlappa varandra, framförallt vintertid. Östersjötumlaren är akut 

hotad och skattas till runt 500 djur, men osäkerheten är stor (95% konfidensintervall ligger 

mellan 100–1000 djur ungefär, enligt preliminära beräkningar från SAMBAH-projektet (Static 

Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoise) (SAMBAH, 2016). Bälthavspopulationen och 

populationen i Skagerrak (som även finns i Nordsjön) är betydligt större och inte hotade.  

 

Tumlaren har varit vanlig även i Östersjön, fram till 1960-talet och den har periodvis jagats hårt. 

Under 1800-talet fångades 1000–2000 djur årligen bara i Lilla Bält, men den har jagats även i 

Östersjön. Under 1922–1933 fångades över 700 tumlare bara i polska vatten (Artdatabanken: 

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/phocoena-phocoena-100106).  

 

Tumlaren är en toppredator i svenska vatten, precis som sälar och havsörn. Den lever till stor del 

på fisk som sill (Clupea harengus), skarpsill (Sprattus sprattus) och mindre torskfiskar, men i 

dieten förekommer ett stort antal fiskarter. Tumlarens ofta kustnära livsmiljö gör den särskilt 

sårbar för antropogena aktiviteter, som till exempel miljögifter, marin trafik, vindkraftverk, buller 

och oavsiktlig bifångst inom fisket (van Elk m.fl. 2019). Tumlare fungerar därför utmärkt som 

indikator för tillståndet i den marina miljön. Dessutom blir de inte så gamla, så en förändring i 

livsmiljön som påverkar tumlaren negativt kan snabbt ge utkast på populationsnivå, och därför är 

det viktigt att övervaka tumlarens hälsotillstånd, hotbild och populationsstorlek.  

 

Tumlaren lever ett relativt skyggt liv och är därför ganska svårstuderad. Strandade djur och de 

som bifångas i redskap ger viktig information om bland annat deras liv, hälsostatus och 

reproduktionsstatus. Studier på strandade djur i andra delar av norra Europa har använts för att 

undersöka dödsorsaker, sjukdomar och andra hot för tumlarbeståndet (t.ex. Siebert m.fl., 2001, 

Jauniaux m.fl., 2002, van Elk m.fl., 2019) men så vitt vi vet har inte liknande resultat publicerats 

för strandade tumlare i Sverige. Även om tumlare från svenska vatten har använts för att studera 

olika livshistorieparametrar tidigare (Börjesson, m.fl. 2003), behövs ytterligare studier med nyare 

data. 

 

Tumlaren ingår i lagparagrafen Statens vilt (Jaktlagen 1987:259, 25§, Jaktförordning SFS 

1987:905, 33§ och Naturvårdsverket NFS 2019:5 om Statens vilt). De knappt femtio arterna som 

är listade inom Statens vilt och ska rapporteras till myndigheterna som också skickar djuret till 

framförallt NRM eller SVA om de påträffas döda. I NRM:s miljöprovbank finns prover från över 

1300 tumlare insamlade mellan 1972 och 2019. Eftersom tumlare är så pass vanliga på västkusten 

bestämdes att inte samla in samtliga funna döda tumlare av kostnadsskäl för några tiotal år sen. 



    

  7(42) 

Numera samlas ca 15 djur/år in för obduktion och provtagning till miljöprovbanken, vilket inte är 

tillräckligt för att dra slutsatser om tumlarens hälsostatus.  

 

Syftet med denna studie är att sammanställa uppgifter som samlats in från obduktioner av 

tumlare som antingen hittades döda på stranden (n=98) eller bifångats i fiskeredskap (n=11) från 

2006 till 2019. Här ger vi information om dödsorsak, sjukliga förändringar och grundläggande 

biologiska parametrar för dessa djur. Vi identifierar också kunskapsluckor och lyfter fram 

områden för framtida undersökningar, inklusive potentiella hälsoindikatorer för denna art. 

 

Material och metod 

SVA I SAMARBETE MED NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

NRM tillhandahåller och tar emot rapporter om döda tumlare via telefon eller formulär på 

muséets webbplats (https://www.nrm.se/tumlare). De djur som är intressanta provtas antingen i 

fält, eller transporteras till NRM för provtagning och obduktion. År 2008 startade ett samarbete 

mellan NRM och SVA inom vilket tumlarobduktioner utförs gemensamt för att öka kunskapen 

om dödsorsaker, sjukdomar och andra hot.  De tumlare som ska obduceras frysförvaras i väntan 

på obduktion. År 2008–2010 utfördes obduktionerna på NRM, och från 2011 obduceras tumlarna 

på SVA. 

 Figur 2. För att förstå den levande populationens hälsa och biologi kan obduktioner av de som dör vara 

värdefullt. Foto: Anna Roos 
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DJUREN 

Rapporterade döda tumlare och de som obducerats 

Områden där tumlare rapporterats döda mellan 2006 och 2019 (n=460) tillsammans med de 

tumlare som samlats in för obduktion i denna studie (n=109) visas i figur 6. Data från de 

inrapporterade döda tumlarna kommer från NRM, som för närvarande sammanställer och 

kvalitetssäkrar denna data – därför ska siffrorna ej tolkas som komplett färdigställd data. 

Inrapporteringarna har därför illustrerats som täthet - istället för antal i kartan. Obducerade djur 

har vår sammanställda data som källa. I kartan finns ungefärliga populationsområden utsatta 

(Teilmann m.fl. 2008, Sveegard m.fl. 2011, Sveegard m.fl., 2015, Carlén m.fl. 2018, Carlström och 

Carlén, 2017). För kartunderlaget har Lantmäteriet (Sverigekarta) och HELCOM (Open Street 

Map samt Seifert m.fl. 2001) använts. Programmet som användes för kartan var QGIS version 3.6 

Noosa. 

 

Obducerade tumlare 

Sedan samarbetet startade 2008 har 109 tumlare obducerats, och av dessa var två dräktiga med 

långt gångna foster vilka också obducerades (totalt 111 undersökta tumlare). Obduktionerna 

utfördes i lag av minst en veterinärpatolog och en biolog. Ett antal standardiserade protokoll 

följdes för att underlätta systematisk insamling av data och prover (Bilaga 1a-d, 1a Arbetsjournal 

POV, 1b Provtagnings protokoll NRM, 1c Cetacean Specimen Record, 1d Human Interaction). Det 

var inte möjligt att samla samtliga data från alla djur varför provtagningen modifierades beroende 

på tumlarnas förruttnelsegrad och/eller om de hade blivit ätna på av asätare.  Även om 

samarbetet mellan NRM och SVA startade på allvar först 2009 så obducerades tumlare som 

Figur 3. Innan obduktion tas flertalet mått på tumlarna och en utvändig bedömning görs. 

Bedömningarna görs utifrån internationell standard, så att resultaten blir jämförbara med andra 

länders bedömningar. 
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förvarats i frys från tidigare år inom samarbetet. Därför har djur från 2006 (n=1), 2007 (n=3) och 

2008 (n=2) inkluderats i denna studie. 

 

När en tumlare rapporteras död görs en avvägning med hänsyn till förruttnelsegraden om den ska 

tas in för obduktion eller inte. Om det är en tumlare som bedöms särskilt intressant, till exempel 

om den är från Östersjön, tas den in för obduktion, även om dödsorsak inte kommer gå att 

fastställa, då mycket annan information ges vid undersökning. 

UTVÄNDIG UNDERSÖKNING 

Kön bedömdes, och åldern kategoriserades som kalv (årsunge), juvenil (icke-könsmogen) eller 

vuxen (könsmogen). Djuren vägdes, mättes, fotograferades och en utvändig bedömning gjordes 

efter tecken på sjukdom, mänsklig interaktion, spår av asätare och andra förändringar (fig 3). 

(Bilaga 1c och 1d). För 36 tumlare bestämdes åldern till antal år antingen genom att räkna 

årsringar i tänder (AgeDynamics, Danmark), eller var satt som 0 (noll) för djur som bedömdes 

som årsungar baserat på storlek, tanderuption och fynddatum.  

Förruttnelse 

Förruttnelsegraden kategoriserades som dödsstel (1), lindrig (2), måttlig (3), kraftig (4) eller 

sönderfallande (5), varav 2–5 motsvarar Decomposition Condition Codes 2–5 i Kuiken och García 

Hartman (1993) och ACCOBAMS/ASCOBANS (2019) (fig 5).  

 

Flertalet diagnoser, kroppsmått och organbedömningar blir mindre tillförlitliga med förruttnelse 

då späcket härsknar och måtten därför inte blir korrekta. Därför kunde inte alla data samlas in för 

alla djur. Genetisk information kan i stort sett alltid fås, likaså tänder för åldersbedömningar och 

maginnehåll.  

Näringstillstånd 

Näringstillstånd hos tumlare graderades som utmärglad (1), under medelgott (2), medelgott (3) 

och över medelgott (4), baserat på späcktjocklek i relation till ålderskategori och vad som är 

förväntat för årstiden som tumlaren dog. Späcktjockleken mättes vid de romerska siffrorna i figur 

4 (samt Bilaga 1c).  

 

Figur 4. Illustration över vilka mått som standardiserat tas på kropp och späck vid 

tumlarobduktioner. Siffrorna hänvisar till koppsmåtten medan de romerska siffrorna hänvisar 

till de fyra omkretspositioner där späcktjockleksmått tas både lateralt, ventral och dorsalt. 
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Figur 5. Obducerade tumlare i olika förruttnelsegrader. Överst är en tumlare i lindrig förruttnelse (grad 2), 

därefter måttlig förruttnelse (grad 3), kraftig förruttnelse (grad 4) och längst ner en i sönderfallande 

förruttnelse (grad 5).  
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INVÄNDIG UNDERSÖKNING 

Makroskopiska förändringar dokumenterades och om förruttnelsegraden inte var för kraftig 

fixerades prover i formalin för att senare undersökas mikroskopiskt. Från en del av tumlarna 

vägdes organen (Bilaga 1b), och en uppsättning av vävnader sparades till SVA:s biobank och 

NRM:s miljöprovsbank (Bilaga 1a och 1b). Vid behov skickades också prover för kompletterande 

diagnostiska tester (Bilaga 1a). Parasitförekomst noterades och i vissa fall sparades i 70% etanol. 

Dock har förekomsten inte dokumenterats på ett systematiskt sätt för alla djur.  

 

Parasitbördan graderades för lung- och hjärtmask (troligen Pseudalis inflexus, Torynurus 

convolutus, Halocercus sp. och Stenurus minor, van Elk et al, 2019) och för leverflundra 

(Campulla oblongata) (inga, lindrig, måttlig och kraftig) hos 97 respektive 86 tumlare. För att 

studera tumlarnas födovanor undersöktes mag-tarmkanalen antingen på plats, eller sparades för 

senare undersökning på NRM. Sedan 2015 har prover för DNA-analys (eDNA) tagits från magar 

och/eller tjocktarm.  

 

Reproduktionsorganen mättes, äggstockar undersöktes makroskopiskt avseende förekomst av 

folliklar, gulkroppar (CL) eller corpora albicans (CA, ärrvävnad efter degenerade gulkroppar), och 

livmodern öppnades för att kontrollera förekomst av foster. Under senare år har direktutstryk av 

prover från testiklar, bitestiklar och cervix undersökts mikroskopiskt för spermier. Det 

kontrollerades om juver innehöll mjölk/var lakterande. 

 

DIAGNOTISKA ANALYSER 

Bakteriologi 
Alla bakteriologiska undersökningar utfördes vid Avdelningen för mikrobiologi vid SVA. Sjukliga 

förändringar med misstänkt bakteriellt ursprung och som inte var för förruttnade odlades (n=17). 

Ytterligare två djur med förändringar som skulle kunna överensstämma med Brucella-infektion i 

testiklar respektive lungor odlades med metoder specifika för växt av Brucella. Fram till och med 

2013 undersöktes tarminnehåll avseende salmonella (n=20) inom ett övervakningsprogram för 

salmonellabakterier hos vilda djur som kom in för obduktion. Odling avseende salmonella 

utfördes också på alla lämpliga lungor med början 2018 (n=21). Under 2018 odlades prover från 

svalg från sex tumlare för att se om Erysipelothrix rhusiopathiae kunde påvisas. För alla fall där 

lunginflammation hade setts makroskopiskt eller mikroskopiskt, gjordes en retrospektiv 

undersökning avseende Brucella genom att undersöka dessa lungor med PCR för Brucella spp. 

(n=38). Från det djur med misstänkt Brucella i testiklar utfördes även PCR-undersökning på 

prover från formalin-fixerad paraffinbäddad testikelvävnad. De djur där bakomliggande 

morbillivirus inte kunde uteslutas och som inte var alltför ankomna, analyserades genetiskt 

avseende morbillivirus (Real Time PCR) (n=40) vid the Moredun Research Institute Surveillance 

Unit, Skottland. En tumlare hade mikroskopiska förändringar som skulle kunna vara förenliga 

med fågelinfluensa och undersöktes med immunohistokemi. 

 

DIAGNOSER 

Ofta hittades mer än en signifikant sjuklig förändring hos ett och samma djur vilket resulterade i 

multipla diagnoser hos flertalet individer. En primär diagnos, definierad som den diagnos som 

ledde till strandning eller död, identifierades. I de fall dödsorsak inte kunde fastställas sattes den 

primära diagnosen till ’ej fastställd’. Det kan dock ha funnits sekundära diagnoser (t.ex. 

parasitorsakad inflammation) vilka inte ansågs allvarliga nog för att leda till strandning eller död. 

Bifångst i fiskeredskap är mycket svårt att diagnostisera om djuret är hittat dött i vattnet eller på 
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stranden. Orsaken till detta är att det enda specifika fyndet vid bifångst är märken efter nätet. En 

del fiskeredskap, t.ex. trål, lämnar inte några märken, och ofta har rovdjur/asätare ätit på den 

döda kroppen och förruttnelseprocessen gått så långt att eventuella nätmärken inte längre är 

synliga. De djur som fastnar i fiskeredskap är oftast i gott hull, har skummande vätska i 

luftvägarna, varierande grad av blödningar i underhuden, samt inga tecken på sjukdom eller 

andra dödsorsaker. I de fall där dessa kriterier var uppfyllda men där inga märken efter nät kunde 

ses var fiskeredskap som orsak starkt misstänkt, och den primära diagnosen sattes till ’trolig 

bifångst’. 

Kategorisering av dödsorsaker 

Primära diagnoser för varje tumlare klassificerades i följande underdiagnoser: Bifångst, Trolig 

bifångst, Infektiös sjukdom, Icke infektiös sjukdom, Trauma, Utmärgling, Övergiven, Trolig 

predation, Ej fastställd och Olämpligt undersökningsmaterial. Diagnosen Bifångst ställdes 

antingen om den var fångad i nät (n=11) eller om bakgrunden var okänd, men den hade 

karakteristiska nätmärken på huvud och/eller extremiteter (n=9). ’Trolig bifångst’ definieras 

ovan. ’Övergiven’ användes endast för nyfödda (hittades döda i juni och juli) med tom mag-

tarmkanal och inga andra tecken på sjukdom. ’Trolig predation’ användes när tydliga bitsår efter 

rovdjur kunde ses men kroppen var för ankommen eller äten på för att möjliggöra konfirmering 

att attacken skedde i samband med döden och inte senare. ’Olämpligt undersökningsmaterial’ 

användes för kroppar som var kraftigt förruttnade och/eller kraftigt ätna på och där många 

organ/vävnader saknades. 

DIGITALISERING AV DATA  

Data från dokumenten som använts sedan 10 år tillbaka vid hantering av en död tumlare har 

digitaliserats (Bilaga 1a-d). Digitaliseringen gjordes både genom att protokollen skannades in, och 

även genom att all specifika data lades in manuellt i ett masterdokument för att förbereda för och 

påbörja analyser.  

 

Data som sammanställdes för varje tumlare var information om följande: 

• Fyndsituationen, såsom koordinater, fyndplats, havsdistrikt och datum, samt om det 

var en känd dödsorsak eller inte, och om kroppen frystes eller ej.  

• Primära och sekundära diagnoser för individen, samt parasitfynd (vart i kroppen de 

hittades, vilka arter och i vilken mängd) och patologiska fynd, samt näringstillstånd och 

förruttnelsegrad (fem-gradig skala). 

• Biologiska data såsom kön och ålderskategori, ålder (antal år). Även information om 

mag- och tarminnehåll. 

• Reproduktiv information. Om honor var dräktiga, digivande, hade ärr i äggstockarna 

(Corpus albicans, CA), gulkroppar (Corpus lutea, CL), eller spermier i livmodershalsen. 

För hanarna sammanställdes info om de hade en aktiv spermieproduktion.  

• Kroppsmått. Längd och vikt, samt tolv mått på späcktjocklek och tretton mått på 

kroppen sammanställdes (fig 4). Även flertalet mått på inre organ registrerades. 

• Mänsklig interaktion. Ett formulär för spår av interaktioner med mänsklig aktivitet 

bestående av 23 fält sammanställdes. Exempelvis spår som tyder på fiskeinteraktioner, 

där eventuella märken efter nät, eller andra fynd som indikerar mänsklig interaktion. 

Dessutom registrerades graden av märken från fåglar och andra djur som ätit på kadavret. 
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ANALYSER 

Näringstillstånd 

Vi har använts oss BMI (Body Mass Index) baserat på helkroppsvikt och längd i kvadrat, för att 

utvärdera möjliga verktyg för utvärdering av hälsotillstånd. BMI har uträknats och använts från 

de tumlare där proportionen mellan helkroppslängd och vikt varit tillförlitlig (n=54). Kalvar 

uteslöts då proportionerna hos växande tumlare skiftar vid olika tillväxtfaser, och därför inte 

enbart korrelerar med hälsa (Peig och Green, 2010).  Tumlare som var för ankomna, saknade 

kroppsdelar eller var högdräktiga uteslöts också. I analysen undersökte vi på BMI hos de olika 

näringstillstånden, samt hur BMI hos tumlare i normalt näringstillstånd varierade över tid på 

året. 

 

Späcktjockleken och omkretsen som använts har båda varit från omkretsmåttet bakom 

bröstfenan, dorsalt vid I-positionen/omkrets nr.6 i figur 4, vilket visat vara den som fluktuerar 

mest med kondition, årstid och ålder (Koopmann. H, 1998). 

Dietanalys 

Tumlarens födovanor kan studeras på olika sätt. Dels kan man sila maginnehållet från döda djur 

för att få fram hårddelar som t.ex. otoliter från fisk, eller näbbar från bläckfiskar. Då ser man vilka 

bytesdjur som har konsumerats samt deras storlek och ålder (n=60).  

Man kan också analysera maginnehållet genetiskt och därmed få fram arter som kanske inte har 

hårda delar eller vars hårddelar har brutits ner. Numera tar vi DNA-prov på samtliga tumlares 

magar och tarmar för att säkerställa prover innan maginnehållet silas för att sortera ut hårddelar. 

Fyrtiofyra magar och 32 tarmar undersökts genetiskt på Centrum för Genetisk Information, CGI, 

på NRM, som ett komplement till den traditionella magundersökningen. 

 

Resultat 
 

DJUREN 

Geografisk utbredning av rapporterade och obducerade tumlare 

Generellt reflekterar de obducerade tumlarnas fyndplatser, områdena där döda tumlare 

inrapporterats (fig 6). Av de inrapporterade var 27% från Skagerrakpopulationens område 

(n=124), 69% från Bälthavspopulationens område (n=319) och 4% från det överlappande 

populationsområdet (n=17). Ingen tumlare rapporterades från östersjöpopulationens område. Av 

de obducerade var 40% från Skagerrakpopulationens område (n=44), 57% från 

Bälthavspopulationens område (n=62) och 3% från det överlappande området (n=3) (fig 6, fig 7). 

Även om populationsgränserna är flytande, och varierar över året ger fyndplatserna i relation till 

populationsområdena en överblick av vilka tumlarpopulationer i svenska vatten som vi har 

obduktionsdata från. Förutom de ovannämnda tumlarna hittades en tumlare, en kalv som 

bedömdes vara ditlagd, i vattendraget Nissan (fig 7). 
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Figur 6. Översiktskarta över de obducerade tumlarna, som dog 2006–2019, tillsammans med 

områdestäthet av rapporterade döda tumlare till Naturhistoriska Riksmuseet under samma period. 

Ungefärliga gränser för de tre tumlarpopulationerna ses i kartan. Nästan uteslutande rapporteras och 

obduceras döda djur från populationerna på väst- och sydkusten. Kartunderlag från Lantmäteriet 

(Sverigekartan) samt HELCOM (Open Street Map samt Siefert m.fl 2001). 
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Obducerade tumlare 

Av de 109 obducerade tumlarna var 58 hanar, 50 var honor, och en kunde inte könsbestämmas då 

flertalet organ saknades. Könsfördelningen under de olika åren presenteras i figur 8.  

 

Av de undersökta tumlarna, var 26% klassificerade som kalvar (årsungar) (n=8), 41% som 

juvenila (icke könsmogna) (n=45) och 33% som vuxna (könsmogna) (n=36). Fördelningen av 

ålderskategorier under de olika åren presenteras i figur 9 och åldersfördelningen under året 

presenteras i figur 10. 

 

Figur 7. Karta över de obducerade tumlarnas fyndplatser, uppdelade i kön och ålderskategori (n=109). 

På kartan ses även ungefärliga populationsgränser för Skagerraks-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen 

av tumlare, samt det överlappande området mellan Östersjön och Bälthavet. Kartunderlag från 

Lantmäteriet (Sverigekartan) samt HELCOM (Open Street Map samt Siefert m.fl 2001). 
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Figur 8. Antal honor, hanar och tumlare med okänt kön som obducerats. Årtalen 

refererar till året tumlaren dött. 
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Figur 9. Fördelning över antalet obducerade tumlare i olika ålderskategorier över året 

de dog. 

Figur 10. Översikt över månaderna på året tumlare i olika ålderskategorier dog/hittades 

och obducerades. 
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Förruttnelsegrad 

De flesta tumlare som obducerades var i lindrig 

förruttnelsegrad (n=45), därefter var kraftig 

förruttnelse vanligast förekommande (n=31) och 

måttlig förruttnelse (n=26). Sex tumlare var i 

sönderfallande förruttnelse, och en var dödsstel 

(fig 11). 

Näringstillstånd 

Tumlare i medelgott eller över medelgott hull 

ansågs ha normal späcktjocklek, medan de i 

under medelgott hull eller utmärgling inte hade 

det (fig 12). Två tumlare hade inte 

näringstillstånd kategoriserad.  

 

Tumlare i olika näringstillstånd skiljde sig i 

medelvärden för späcktjocklek, BMI och 

omkrets, där medelvärdena ökade med högre 

kategoriserad näringstillstånd (tabell 1). Antalet 

tumlare som användes för medelvärdena var för 

litet för att statistiskt kunna testa skillnaderna, 

men resultaten indikerar vilka mått som är 

representativa för respektive näringstillstånd.  

 

Juvenila och vuxna tumlare i medelgott och över 

medelgott hull varierade i BMI över året (fig 13). I 

diagrammet användes både individer i medelgott 

och över medelgott hull, eftersom båda de 

kategorierna inbegrips i en normal späcktjocklek. 

Kalvar exkluderades eftersom de har andra 

kroppsliga proportioner. Tumlaren med störst BMI 

(26,78) var en hane, sju år gammal och bifångades i 

januari. Lägst BMI hade en juvenil bifångad hane 

(16,24) som dog i augusti. Fluktuationen som ses i 

diagrammet är ett högre BMI under 

vintermånaderna och ett lägre under 

sommarmånaderna. 

Tabell 1. Medelvärden över juvenila och vuxna tumlares hullkonditioner i späcktjocklek, BMI och omkrets. 

Späcktjockleken och omkretsen är tagna bakom bröstfenan, dorsalt vid I-positionen och omkretsmått 6 i 

figur 4.  Antalet som använts är de tumlare där de specifika måtten var utan anmärkning. 

Näringstillstånd Späcktjocklek (mm) BMI (vikt/längd2) Omkrets (cm) 

Utmärglad (1) 12 (n=6) 15,37 (n=6) 67,3 (n=5) 

Under medelgott (2) 15 (n=16) 18,61 (n=19) 75,6 (n=20) 

Medelgott (3) 24 (n=31) 20,94 (n=27) 77,2 (n=31) 

Över medelgott (4) 27 (n=5) 23,11 (n=5) 78,7 (n=5) 

1

45

26

31

6

1 (Dödsstel) 2 (Lindrig förruttnelse)

3 (Måttlig förruttnelse) 4 (Kraftig förruttnelse)

5 (Sönderfallande)

Figur 11. När tumlare inkommer för obduktion är de i 

olika förruttnelsegrad. Figuren illustrerar de varierande 

skicken för de obducerade tumlarna. 
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Figur 12. Översikt över de obducerade tumlarnas 

näringstillstånd. Flest tumlare var i medelgott hull, 

därefter var under medelgott hull mest förekommande. 
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LIVSHISTORIEPARAMETRAR 

Reproduktionsstatus  

Av de 15 obducerade vuxna honorna var tre, eller möjligtvis fem dräktiga, varav två hade 

fullgångna foster. Båda sistnämnda var fem år och dog i juni månad, vilket är vid säsongen då 

tumlarhonorna normalt brukar kalva. Den ena dog i förlossningskomplikation, den andra 

bifångades. En ytterligare hona var dräktig med ett 11cm långt foster. Hon var tre år och 

bifångades i oktober. En annan hona som dog i augusti hade en gulkropp, och var möjligtvis 

dräktig men inget foster hittades. Hos den femte honan gick det inte att avgöra om hon var 

dräktig, på grund av förruttnelse.  

 

Av de sex vuxna honor vars äggstock undersöktes närmare hade alla ärr i äggstocken (CA) och 

fem hade gulkroppar (CL). Ytligare två honor hade CL men CA undersöktes inte. CA i 

äggstockarna bildas på positioner där en gulkropp tillbakabildats. Gulkroppar tyder på att 
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Figur 13. BMI hos juvenila och vuxna tumlare (n=33) i medelgott och över medelgott hull, över året. Högst 

BMI (störst massa i proportion till helkroppslängd) hade tumlarna generellt under senvintermånaderna 

januari-mars, medan de hade lägst i augusti. 
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ägglossning har skett. En av honorna från 2009 hade fler än tio av de ovannämnda CA. Hon var 

12 eller 13 år.  Av de andra honorna som hade CA i äggstocken hade två honor minst tre CA, och 

två andra hade ett okänt antal.  En tvåårig hona som dog i början på juli bedömdes som vuxen då 

hon hade flertal folliklar i äggstocken. 

 

När en hona är lakterande, indikerar det att hon hade medföljande kalv eller fullgånget foster. 

Åtta av de 15 vuxna honorna var lakterande (53%), varav två var de ovannämnda honorna med 

fullgångna foster. 

 

Tre (av fyra undersökta) honor hade även spermier i vagina, vilket visar att de nyligen parat sig. 

Parningssäsongen för tumlare i svenska vatten är mellan juni och augusti, vilket stämmer överens 

med honornas dödstidpunkt, som var i juli och augusti. De tre honorna som nyligen parat sig var 

även lakterande. Den fjärde honan var inte könsmogen. 

 

Fem av de nio vuxna undersökta hanarna hade spermieproduktion. De dog mellan juni och 

september, medan de utan spermier dog augusti, september och december. Vikten på testiklarna 

varierar med årstiden och är som störst under sommarmånader vilket motsvarar 

reproduktionssäsongen. 

Storlek och ålder 

Den äldsta åldersbestämda honan blev 16 år. Hon var 169 cm lång, vägde 43,6 kg och hittades 

utmärglad och död på en strand öster om Smygehamn i sjödistriktet Östersjön. Hon är även den 

längsta honan. Vidare blev den äldsta åldersbestämda hanen 19 år. Han vägde 45 kg och var 154,5 

cm lång och hittades död på stranden vid Gottskär, Halland år 2011. Näst äldst var en hane på 18 

år, 33, 1 kg och 139,5 cm lång. Han hittades utmärglad i Getterön, Varberg. 

 

Av de tumlare som åldersbestämdes var juvenila tumlare mellan 0–2 år gamla och 101,5–133 cm 

långa. De vuxna tumlarna var mellan 3–19 år och 136–169 cm långa. Vikt är ett mer osäkert mått 

eftersom många kadaver har varit ätna på. 

Diet 

Hälften (n=29) av de magar som gåtts igenom makroskopiskt var tomma. I vissa fall var 

otoliterna så pass nedbrutna att det var svårt att identifiera vilken art det rör sig om, men vi 

kunde se att nio av magarna innehöll torskfiskar (Gadidae) och ytterligare fem innehöll torsk. 

Tumlarna hade även ätit smörbultfiskar (Gobiidae), skarpsill, sill, skärsnult och ål. I magen från 

en juvenil hona som påträffades i Falsterbo återfanns 15 otoliter från sill, 4 från tobisfiskar samt 

hela 111 från smörbultsfiskar. I en vuxen hona funnen i Kattegatt fanns 17 otoliter från torskfiskar, 

14 av smörbultar (Gobiidae), 10 från vitling, 49 från torsk, två från ål, tre otoliter från skarpsill, 

samt två otoliter från skärsnult.   

Det gick att få fram DNA från 20 av proverna. Vanligaste bytesdjuret var sill - i fjorton av 

tumlarna bestod 10–96% av maginnehållet av sill. Tre magar som till synes var tomma 

makroskopiskt lyckades den genetiska analysen visa vad djuren hade ätit: bland annat tobisfiskar, 

sill, torskfiskar, kungstobis, vitling och skarpsill. 
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KOMPLETTERANDE DIAGNOSTISKA ANALYSER 

Bakteriologi 

Av de 17 djur från vilka vävnader skickades för aerob odling kunde en bakteriell infektion 

bekräftas hos åtta av djuren (47%) (tabell 2).  

Tabell 2. Tumlare med signifikanta bakteriella infektioner. Alla bakterierna diagnostiserades genom 

rutinmässig aerob bakterieodling med undantag för Brucella sp. som diagnosticerades med hjälp av PCR.     

ID nummer Organ Bakterie Diagnos 

12-VLT000154 
Hjärta, hjärtsäck, 

lymfknuta i bukhålan 
Staphylococcus aureus 

Hjärt-, hjärtsäcks- och 

lymfknutsinflammation 

16-VLT001592 Testikel Brucella sp.* Testikelinflammation 

17-VLT002645 Hjärtklaff Edwardsiella tarda 
Lung- och 

hjärtklaffsinflammation 

17-VLT002646 Mjälte, hjärna Streptococcus canis Allmäninfektion (sepsis) 

17-VLT002652 Lunga 
Salmonella Type XX 

(tumlare-anpassad) 
Lunginflammation 

18-VLT001113 Lunga Schwanella putrefaciens Lunginflammation 

19-VLT002835 Lunga Streptococcus sp. Lunginflammation 

19-VLT002839 Lunga Streptococcus sp. Lunginflammation 

19-VLT002851 Lunga Erysipelothrix rhusiopathiae Lunginflammation 

 

*Påvisad genom molekylär analys (PCR) av vävnad. 

 

Inga Salmonella-bakterier kunde odlas fram genom rutinmässig undersökning av tarmar (fram 

till 2014) och lungor (2018 och 2019). Erysipelothrix-bakterier kunde heller inte odlas fram från 

vävnad från svalgområdet hos de undersökta djuren. Inte heller Brucella-bakterier kunde odlas 

fram från de två djuren med misstänkt lunginflammation respektive testikelinflammation. PCR-

undersökning av tumlarna kunde inte påvisa Brucella hos något av djuren. Däremot kunde 

Brucella spp. påvisas med hjälp av PCR från formalinfixerad testikelvävnad trots att inga 

Brucella-bakterier kunde odlas fram. 

Virologi 

Av de 40 tumlarna som testades retroaktivt för morbillivirus var provkvalitén för dålig hos 16 av 

djuren för att kunna få tillförlitligt svar. Inget morbillivirus kunde påvisas i de kvarvarande 

djuren (n=24). Immunohistokemi på lungvävnad från en av tumlarna avseende aviärt 

influenzavirus kunde inte påvisa något virus. 

 

DÖDSORSAKER OCH DIAGNOSER 

Primära diagnoser 

Dödsorsak kunde fastställas för 78 av djuren (72%) (fig 16). Tolv tumlare (11%) var olämpliga för 

undersökning på grund av deras ankomna tillstånd och ingen dödsorsak kunde fastställas hos de 

kvarvarande 19 djuren (17%). Hos 16 av dessa 19 kunde dock inte bifångst uteslutas, även om 

ingen dödsorsak kunde hittas. Antingen hade djuren skum i lungorna och var i dåligt hull eller i 

normalt hull men inte med tydligt skum i lungorna. Både normalt hull och skum i lungorna kan 

vara tecken på bifångst. Bifångst (18%) och trolig bifångst (14%) är tillsammans den vanligaste 

primärdiagnosen i vårt material (32%), följt av okänd dödsorsak (17,5%), infektiösa sjukdomar 

(15%), olämpligt material (11%), utmärgling (10%), trauma (7%), icke-infektiösa sjukdomar 
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(3,5%), övergiven (2%) och trolig predation (2%).  Primära diagnoser i förhållande till åldersklass 

presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Dödsorsaker hos respektive ålderskategori. Proportionen av det totala antalet djur i parantes. 

Proportion av respektive ålderskategori av helheten (n= 109) är kalv 26%, juvenil 41%, vuxen 33%. 

Primär diagnos Kalv Juvenil Vuxen Total 

Bifångst 1 (5%) 13 (65%) 6 (30%) 20 

Trolig bifångst 3 (20%) 7 (47%) 5 (33%) 15 

Infektiös sjukdom 3 (15%) 6 (30%) 11 (55%) 16 

Icke-infektiös sjukdom 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 4 

Trauma 1 (12.5%) 6 (75%) 1 (12.5%) 8 

Svält 6 (55%) 3 (27%) 2 (18%) 11 

Övergiven 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

Trolig predation 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

Obestämbar 6 (31.5%) 6 (31.5%) 7 (37%) 19 

Olämpligt skick 5 (42%) 4 (33%) 3 (25%) 12 

 

 

Andelen av varje dödsorsakskategori bestämdes också för enbart de strandade djuren (n=98) 

genom att undanta de 11 tumlare som insänts direkt från fiskare. De vanligaste diagnoserna för de 

strandade djuren är i ordningen från vanligast till minst vanlig, bifångst (9%) och trolig bifångst 

(15,5%) räknat tillsammans (24,5%), okänd (19,5%), infektiös sjukdom (16,5%), olämpligt 

material (12,5%), utmärgling (11%), trauma (8%), icke-infektiös sjukdom (4%), övergiven (2%) 

och trolig predation (2%).  

 

Av de 20 tumlare med primär diagnos ’bifångst’ var 17 (85%) i medelgott till över medelgott 

näringstillstånd.  

 

Efter bifångst och trolig bifångst var sjukdom (n=20) den vanligaste dödsorsaken och av dessa 

dominerade infektionssjukdomar (n=16). Av dessa var 10 (63%) i under medelgott kroppshull till 

avmagrad. Infektionssjukdomar orsakades av bakterieinfektioner (n=9, tabell 2), 

parasitinfektioner (n=5), svampinfektion (n=1) och hjärninflammation (encefalit) av okänd orsak 

(n=1). Av bakterieinfektionerna hade sex bakteriell lunginflammation. Alla dessa hade också en 

måttlig till riklig förekomst av lungmask (fig 17). Hos de fem djur som diagnostiserats med 

primära parasitinfektioner sågs allvarlig parasitär lunginflammation hos fyra djur, inklusive ett 

djur med ett stort blodkoagel som hindrade luftvägarna. Det femte djuret med primär 

parasitinfektion hade en allvarlig förekomst av leverflundra som orsakade stopp i galllgångarna, 

vilket ledde till leversvikt och gulsot (ikterus). Svampinfektionen var en lunginflammation 

orsakad av Aspergillus sp. Vävnader från tumlaren med hjärninflammation (encefalit) 

analyserades med avseende på morbillivirus, men vävnaderna var för ankomna och resultatet gick 

därför inte bedöma. Totalt utgör lunginflammation av olika orsaker 11 av de 16 fallen av 

infektionssjukdomar. 
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När det gäller de icke-infektiösa sjukdomarna var tre av de fyra fallen relaterade till födsel, ett fall 

av förlossningskomplikation (dystoki) och två dödfödda kalvar. I det fjärde fallet var djuret 

drabbat av svåra matstrup- och magsår (ulcerös esofagit och gastrit), men den underliggande 

orsaken kunde inte fastställas. 

 

 

Figur 14. Uppdelning av primära diagnoser (dödsorsaker) hos de 109 obducerade tumlarna. Bifångst var 

den vanligaste dödsorsaken, därefter var infektiös sjukdom vanligt förekommande. 
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Av traumatiska fall klassificerades fyra som trubbigt trauma. Ett djur dog av akut 

bukhåleinflammation (peritonit) efter ett penetrerande sår i buken och ett annat hade ett s.k. 

corkscrew-wound längs kroppsaxeln som trängde in i bröstkorgen och buken (fig 15). I de 

återstående två fallen fanns stora vävnadsskador och det var inte möjligt att utesluta predation. 

Sekundära diagnoser 

Sjuttioen sekundära diagnoser tilldelades 43 djur (fig 16), och vissa tumlare hade mer än en 

sekundär diagnos. De allra flesta (68%) av alla sekundära diagnoser var inflammatoriska 

vävnadsförändringar orsakade av olika parasiter. Dessa inkluderade lunginflammation orsakad av 

lungmaskar (n=25), gallgångsinflammation (kolangit) orsakad av leverflundra (n=18) och magsår 

orsakad av rundmasktypen Anisakis sp. (n=5). Andra sekundära diagnoser inkluderade lindrig 

inflammation i lymfvävnader, centrala nervsystemet, späck eller bukhinnor med okänt ursprung 

(n=10), mag-tarmsår som inte är förknippat med parasitism (n=5), konkrement i livmoderhalsen 

(vagolith) (n=2), binjurebarkshypertrofi eller adenom (n=2), poxliknande hudskador (n=2), 

trubbigt trauma (n=1) och läkta revbenfrakturer (n=1) (fig 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Undersökningar av döda tumlare bidrar med mycket information, både om den obducerade 

individen, men också om arten som helhet. Resultaten som sammanställts i denna rapport kan öka 

kunskapen vi har om Sveriges enda bofasta val, och även bidra till framtida forskning och hållbara 

förvaltnings- och bevarandeåtgärder. Foto: NRM 
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Sekundära diagnoser vid obduktioner av tumlare, döda mellan 2006–2019 

Figur 16. De sekundära diagnoserna är de fynd som gjordes hos de obducerade tumlarna, men som 

inte var dödsorsaken. Siffrorna i diagrammet syftar till antalet gånger diagnosen ställdes. En enskild 

tumlare kunde ha flertalet sekundära diagnoser, medan andra inte hade någon. Den vanligaste 

sekundära diagnosen var någon form av infektiös diagnos, där parasitär lunginflammation var den 

mest förekommande. 
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Parasitförekomst 

Sextiofyra av 97 undersökta tumlare (66%) hade minst en rundmask (nematod) i lungorna 

och/eller hjärtat och 36 av 86 (42%) hade som minst en lindrig förekomst av leverflundra. 

Parasitinfektion ökade generellt i frekvens och svårighetsgrad i äldre åldersklasser (tabell 4). 

Även om 18 tumlare registrerades ha rundmask i magarna (Anisakis-komplexet) och 12 hade 

rundmask (Stenurus minor) i innerörat, samlades och registrerades inte data konsekvent eller 

systematiskt, vilket förhindrade ytterligare tolkning av förekomsten och betydelsen av dessa 

parasiter. 

Tabell 4. Förekomst av lung- och hjärtmask och leverflundra hos tumlare i olika ålderskategorier. 

  Kalv Juvenil Vuxen Totalt 

Lung- och hjärtmask         

Inga 19 14 0 33 

Lindrig 3 19 16 38 

Måttlig 0 8 13 21 

Kraftig 0 2 4 6 

Leverflundra         

Inga 19 28 3 50 

Lindrig 0 6 20 26 

Måttlig 0 0 10 10 

Kraftig 0 0 0 0 

 

 

Figur 17. Tumlarlungor innehållandes kraftigt med lungmask i luftvägarna. De mörka partierna 

motsvarar inflammationsområden. 
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Diskussion 

DJUREN 

Geografisk utbredning av rapporterade och obducerade tumlare 

De inrapporterade tumlarkropparna var koncentrerade till väst- och sydkusten av Sverige, och 

inga döda djur rapporterades öst om Skåne, där den akut hotade Östersjötumlaren finns.  

Tätheten av tumlare skiljer sig mycket mellan områdena, och rapporterna kan antas reflektera 

skillnaderna i tumlartäthet och frekvens i svenska vatten (fig 6). Den slutsatsen överensstämmer 

med andra studier, där strandningsdata har visat ge information om täthet hos tumlare inom ett 

visst område (Peltier m.fl., 2013). Därför är även förändringar i frekvens av inrapporteringar av 

döda djur inom olika sjödistrikt viktiga att följa, då de kan ge indikationer om populationers 

tillväxt, nedgång och geografiska fluktuationer, som är svåra att övervaka. 

 

I sin helhet kan de obducerade djuren sägas representera de områden där döda tumlare 

rapporterades. Dock var det några områdesluckor som inte täcktes in i norra Bohuslän och östra 

Skåne, där tumlarkroppar rapporterades men inte togs in för undersökning (fig 6). Vid sådana 

tillfällen kan det vara för att kroppen ansågs för ankommen för obduktion, eller exempelvis på att 

resurser för att samla in och transportera kroppen för obduktion saknades.  

 

Av de obducerade tumlarna var det några få (n=3) som skulle kunna tillhöra 

Östersjöpopulationen, då de samlades in i det överlappande populationsområdet mellan 

Bälthavs- och Östersjöpopulationen (fig 7). Genetiska analyser av djuren behöver göras för att 

veta vilken population de tillhör, men oavsett kan vi konstatera att vår sammanställning 

innehåller antingen väldigt liten eller ingen data från tumlare från den hotade 

Östersjöpopulationen. Resultaten från obduktionerna gäller därför huvudsakligen för Skagerraks- 

samt Bälthavspopulationen. De primära och sekundära diagnoser som redovisas här är 

indikationer på vad som skulle kunna hittas hos Östersjöpopulationen, men populationernas 

livsmiljöer och dynamiker skiljer sig.  

Figur 18. Tumlare finns på bade väst- syd- och östkusten I Sverige. På västkusten är de en relativt vanlig 

syn, medan man ska ha en väldig tur för att få syn på en i Östersjön. Foto: Marius Voelkl 
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Obducerade tumlare 

De flesta tumlarkalvarna hittades döda mellan juni och oktober (fig 10). Då honor kalvar omkring 

juni månad representerar detta väl en tid då kalvar är som mest sårbara. Både vuxna och juvenila 

visar liksom kalvarna att ett större antal individer hittades under sommarmånaderna. Det går inte 

att utesluta ett den till synes högre dödligheten under perioden har att göra med att fler som kan 

hitta döda djur är vid kusterna.  

 

DIAGNOSER, SJUKDOMAR OCH ANDRA HOT  

Bifångst 

I denna studie utgör bekräftade bifångster 9% av de strandade djuren. Som nämnts tidigare är 

bifångst väldigt svårt att diagnostisera med säkerhet hos strandade djur och är sannolikt 

underskattat. Nätmärken försvinner i den naturliga förruttnelseprocessen och om asätare 

kommer åt kroppen. Eftersom alla tumlare som tagits in för obduktion i vår studie fotograferades 

först i fält för att utvärdera förruttnelsegrad, kan förfrågningar om ytterligare fotografier i fält och 

granskning av dessa fotografier innan obduktion öka sannolikheten för att upptäcka nätmärken.  

 

Om bifångst och trolig bifångst betraktas tillsammans representerar de den vanligaste 

dödsorsaken i denna studie. Nästan en fjärdedel (24,5%) av alla strandade djur (dvs inte 

inlämnade av fiskare) fick denna diagnos. Detta är lägre än de 38% som beskrivs för strandade 

tumlare på engelska och walesiska kusten (Kirkwood m.fl, 1997), men högre än de 15% som 

beskrivs för belgiska och franska kuster från 1990–2000 (Jauniaux m.fl, 2002). I en mer 

omfattande sammanfattning av dödsorsakerna till följd av döda tumlare från 1990–2017 i Belgien 

utgjorde bifångst 35% av fallen (Jauniaux m.fl., 2019). I andra studier från tyska vatten var 

bifångst den vanligaste dödsorsaken för tumlare från Östersjön medan det sällan 

dokumenterades (7% av fallen) hos djur från Nordsjön (Siebert m.fl, 2001; Siebert m.fl, 2006). 

Även om andelen bifångade tumlare bland de strandade djuren varierade mellan platser, svarar 

bifångst för ett betydande antal strandade djur och bekräftar att strandningsdata kan vara en 

användbar indikation på fiskerelaterad dödlighet i kustnära vatten. Säkrare uppskattningar av 

storleken på bifångstdödlighet kräver väl utformade fiskeobservatörsprogram till sjöss (Cox m.fl, 

1998). 

Sjukdomar och andra dödsorsaker 

Sjukdom (infektiös och icke-infektiös tillsammans) var den näst mest förekommande 

dödsorsaken. Liksom i andra studier, var lunginflammation den mest förekommande infektiösa 

sjukdomen (e.g. Jauniaux m.fl., 2002, Kirkland m.fl, 1997). Bakteriell lunginflammation sågs 

alltid i association med lungmaskinfektion. Bakterier som orsakade lunginflammation 

överensstämmer med rapporter från andra europeiska länder (Siebert m.fl., 2001, van Elk m.fl., 

2019, Jauniaux m.fl. 2002, Jepson m.fl., 2000), och det är streptokockbakterier som dominerar 

(Swenshon et al, 1998). En tumlar-adapterad stam av Salmonella Enterica, tidigare beskriven i 

brittiska vatten (Davison m.fl., 2010), hittades för första gången i en tumlare i Sverige. Det är inte 

känt vilken zoonotisk potential denna Salmonella-stam har. Det första svenska fyndet av hjärt- 

och hjärtsäcksinflammation (myokardit och pericardit) orsakad av Staphylococcus aureus 

dokumenterades i en tumlare. Tidigare har två sådana fall har beskrivits i Tyskland (Siebert m.fl., 

2002). Erysipelothrix rhusiopathiae är en zoonotisk bakterie som har hittats i ett antal marina 

däggdjursarter (Diaz-Delgado m.fl., 2015), och nu även påvisats i en tumlare i Sverige. Den andra 

bakteriella infektionen som bör uppmärksammas är infektion med Brucella sp. i inflammerade 

testiklar hos en vuxen tumlare. Brucellan identifierades inte till art men det var sannolikt 

Brucella ceti, en marin brucella-art som infekterar valdjur.  De brucella-arter som smittar 
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landlevande djur orsakar ofta reproduktiv sjukdom, och B. ceti har associerats med abort hos 

flasknosdelfiner (Miller m.fl. 1999). Övervakning av Brucella i könsorganen är motiverat för att se 

om det finns någon påverkan på reproduktionen hos tumlare i svenska vatten. Dessutom hade en 

hona i studien konkrement i livmodershalsen vilket tycks orsakats av tidigare inflammation. 

Ursprunget i detta fall är okänt men utökad provtagning för att även undersöka könsorgan 

mikroskopiskt är önskvärd. Vidare har några sjukdomsframkallande bakterier odlats från marina 

däggdjur utan att orsaka sjukdom. Därför rekommenderas bakterieodling i kombination med 

mikroskopiska undersökningar hos alla tumlare med förruttnelsegrad ≤3 (måttlig) för att bättre 

förstå betydelsen hos bakterier funna i tumlare.  

 

I ett fall konstaterades lunginflammation orsakad av svampen Aspergillus sp. Frekvensen av 

Aspergillus-infektion hos tumlare har ökat i Nederländerna och nedsatt immunförsvar misstänks 

vara orsaken (van Elk m.fl., 2019). I några fall i Nederländerna hittades även svampinfektion i 

hörselgång och hjärna. Detta är en opportunistisk svamp som infekterar djur som har nedsatt 

immunförsvar av olika skäl, varför bättre övervakning av svampinfektion hos svenska tumlare är 

önskvärd. 

 

Liksom i andra studier var lung- och hjärtmask ett vanligt fynd hos tumlare. Dessa infektioner 

kan leda till allvarlig lunginflammation (Jauniaux m.fl., 2002). Vissa rundmaskar (nematoder) 

(t.ex. Pseudalis inflexus) visade sig vara särskilt sjukdomsframkallande för tumlare (van Elk m.fl., 

2019). Identifiering av maskar och systematisk registrering och gradering av infektionen behövs 

för att kunna följa trender vad gäller parasitinfektioner i svenska vatten. Tumlare från vatten i 

Norge, Island och Grönland uppvisade lindrigare lungmaskförekomst associerade med lindrigare 

patologiska fynd än djur från tyska vatten och tycks spegla skillnader i tumlarpopulationerna eller 

miljötillstånd (Siebert m.fl., 2006). 

 

Flera virus, inklusive morbillivirus, herpesvirus och adenovirus, har beskrivits hos tumlare (van 

Bressem m.fl., 2014, van Beurden m.fl., 2015, van Buerden m.fl. 2017). Morbillivirus kan orsaka 

nedsättning av immunförsvaret, sekundära infektioner och död hos valdjur (van Bressem m.fl., 

2014) och var därför av särskilt intresse att undersöka. I dagsläget har dock SVA inte några 

diagnostiska metoder uppsatta för att analysera virus från valdjur. Morbillivirus analyserades 

genom att prover skickades till ett laboratorium i Skottland, men inga prover var positiva. Det 

fanns ingen möjlighet att undersöka förekomst av andra virus som skulle kunna ligga bakom 

inflammationen i centrala nervsystemet. Poxvirus-infektion i huden kunde inte heller bekräftas. 

Det är önskvärt att få ökad tillgång till virologiska analyser för att kunna förbättra kunskapen om 

sjukdomsframkallande virus hos tumlare. 

 

Utmärgling var den vanligaste diagnosen hos kalvar, och flest döda kalvar rapporterades från juni 

till oktober (fig 10). Vid den tiden diar kalvarna fortfarande och utmärglingen är orsakad av att 

kalven separerats från sin mamma. Orsaken till utmärglingen i de äldre åldersklasserna 

bestämdes inte.  

 

Vävnadsskador förenliga med predation sågs i två fall och diagnostiserades som trolig predation. 

Dessutom, av de åtta fallen som diagnostiserade som trauma kunde predation inte uteslutas i 

åtminstone två fall.  Gråsälar har under senare år ökat i betydelse som predator av tumlare i 

Nordsjön (Leopold m.fl. 2015, Stringell m.fl., 2015), och gråsälarnas och tumlarnas 

utbredningsområden överlappar i svenska vatten. En grupp späckhuggare ses också regelbundet i 

vattnen utanför svenska västkusten. Systematisk makroskopisk och mikroskopisk undersökning, 
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fotodokumentation och eDNA-provtagning från bitsår är av yttersta vikt vid framtida 

tumlarobduktioner för att undersöka omfattningen av predation av tumlare i svenska vatten. 

Näringstillstånd 

Näringstillstånd skiljde sig generellt mellan bifångade tumlare och de som dog av infektiösa 

sjukdomar vilket överensstämde med andra studier (Kuiken m.fl. 1994). Liknande analyser som 

gjordes med juvenila och vuxna tumlares kondition bör göras även för kalvar, med hänsyn till att 

det skulle representera både deras fysiologiska utvecklingsfaser och hälsa (Peig och Green, 2010). 

 

Beroende på en tumlares skick är olika mått relevanta för bedömning av kondition. Späcktjocklek 

och omkrets är bra alternativ och om helkroppslängd och vikt är representativa kan BMI vara 

användbart. I bästa fall, om tumlaren är väldigt lite ankommen, kan alla tre alternativen 

användas för att ge en så sammanhängande bild som möjligt. Våra preliminära resultat verkar 

lovande som relevanta mått för näringstillstånd (tabell 1). Fler obduktioner av djur i låg 

förruttnelse behövs för att de olika måtten ska kunna jämföras mot varandra. Detta är också 

viktigt för att kunna verifiera trenderna vi såg hos BMI och späcktjocklek vid olika tidpunkter för 

året (fig 13). Vi behöver fler tumlare i bra skick samt inkorporera historiska data från NRM för att 

konstatera hur normalkurvan för en frisk tumlare ser ut vid olika tider på året.  

 

Olika verktyg för att bedöma näringsstatus kan användas i flera sammanhang. Man kan uppskatta 

en levande strandad tumlares kondition eller använda dem i fält vid forsknings- eller 

förvaltningssyfte, exempelvis då man med drönarfotografering skulle kunna övervaka kondition 

hos frisimmande djur. Med hjälp av valars diametrar kan man beräkna ungefärlig omkrets och 

massa, och därigenom använda sig av BMI eller liknande formler, beroende på valart (Stepien 

2019, Christiansen m.fl 2016). 
 

Med statistiska belägg för vid vilka BMI, späcktjocklekar och mått olika näringstillstånd tillhör, i 

relation till vad som är ett normalvärde för tiden på året, skulle verktyget kunna kategorisera en 

påträffad tumlare till rätt hull. Att använda historiska data och insamla mer data, gör att både 

tidigare och framtida obduktioner blir bredare i sin tillämpbarhet, och djur skulle kunna insamlas 

med denna provtagning i anseende.  

Livshistorieparametrar 

Två av de könsmogna honorna var bara två respektive tre år, vilket är ungt (Lockyer, 2003). Ålder 

för könsmognad kan variera bland annat beroende på densitet inom populationen (Read och 

Gaskin, 1990). Reproduktivt aktiva hanar återfanns under juni-september vilket överensstämmer 

med säsongsvariationer som setts i andra populationer (Neimanis m.fl. 2000 och Lockyer 2003). 

 

För att beräkna ålder för könsmognad, växtkurvor och andra livshistorieparametrar behöver alla 

obducerade tumlare åldersbestämmas. Dessa parametrar är även lämpliga hälsoindikatorer. 

 

Diet 

Det DNA som kan extraheras från mage och tarm är ofta nedbrutet, vilket gör att man ibland 

endast får fram vilken familj bytesdjuret tillhör (t.ex. torskfiskar eller smörbultar). I andra fall går 

analysen bättre och man får fram vilken/vilka arter som konsumerats (som torsk eller lerstubb).  

 

Resultaten visar att de två metoderna som användes - hårddelar som otoliter för artbestäming 

och genetisk analys - kompletterar varandra. 
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Eftersom maginnehåll ger en ögonblicksbild av vad tumlaren ätit vill vi komplettera med analyser 

fettsyror och stabila isotoper för att kunna studera dieten över längre tid, samt mellan 

populationer. Dessutom ger dieten viktig information om näringsvävarna, och fungerar därför 

som indikator över miljötillstånd. 

Hälsoindikatorer 

Då tumlaren är en toppkonsument, är känslig för antropogena hot och har en relativ kort 

livslängd jämfört med andra marina däggdjur är den en utmärkt indikator på miljötillstånd. 

Livhistorieparametrar, näringstillstånd och sjukdomstillstånd är alla möjliga hälsoindikatorer. 

Ålder vid vuxen längd, och vid könsmognad är två livshistorieparametrar som är känsliga för 

förändringar i födotillgång (Read och Gaskin, 1990, Read och Hohn, 1995). Skiften kan vara 

resultatet av förändringar inom näringsvävarna, i tumlarnas densitet eller i den marina miljön 

som påverkar födotillgången. Dietstudier, inklusive trender från fettsyror eller stabila isotoper 

kan också ge insikter om skiften inom näringsvävarna (Moore, 2008). Förändringar i valars 

näringstillstånd kan både reflektera skiften i bytesbas och näringsvävsstruktur, men det kan också 

indikera ändringar i sjukdomsförekomst (Moore, 2008). Tumlare som dött i infektiösa sjukdomar 

är generellt i sämre näringstillstånd än de som fångats i fiskenät (Kuiken m.fl., 1994, denna 

studie). Slutligen, noggrann dokumentation av sjukdomstillstånd, smittämnen och parasiter, 

samt frånvaron av dem, möjliggör att trender kan upptäckas. Eftersom hälsotillstånd hos tumlare 

speglar ekosystemet i vilket de är en del av, signalerar förändringar i sjukdomsmönster hos 

tumlare ofta förändringar i ekosystemet. Sammanfattningsvis ger vår sammanställning av 10 års 

data från tumlarobduktioner en bas för att utveckla hälsoindikatorer. Vidare utveckling av mått 

på dessa hälsoindikatorer, såsom BMI och ett sammanfattat index gällande sjukdomstillstånd, 

behövs där historiska data samt framtida undersökningar ingår. 

 

PCB har föreslagits som hälsoindikator för tumlare och marina däggdjur inom OSPAR. PCB har 

visat negativ effekt på hälsan hos flera däggdjursarter och är troligen orsak till den sterilitet hos 

Östersjöns sälar som beskrivits tidigare (Bergman, 1999).  Här behövs fler analyser av tumlare 

från svenska vatten för att kunna bedöma situationen för tumlare i olika områden och åldrar, 

gärna i kombination med hälso- och sjukdomstillstånd. Under 2020 kommer 20 tumlare att 

analyseras för PCB, men betydligt fler analyser bör genomföras om man ska utvärdera tumlarens 

situation avseende PCB i svenska vatten. 

Samarbete mellan SVA och NRM 

En av styrkorna med samarbetet mellan SVA och NRM är insamlingen av data om både 

sjukdomar och miljögifter. Flertalet studier har förslagit kopplingar mellan miljögifter och 

tumlarnas hälsa (Jepson m.fl. 1999, Jepson m.fl., 2000, Williams m.fl. 2020). Likaså har 

reproduktionen hos säl i Östersjön påverkats negativt av miljögifter (Bergman, 1999). En nyare 

studie om reproduktion hos tumlare i brittiska vatten föreslår att försämringar i reproduktionen 

kan var kopplade till PCB (Murphy m.fl., 2015). Att jämföra hälso- och sjukdomstillstånd och 

reproduktiva data med miljögiftsnivåer i tumlare i svenska vatten kommer att bidra till att täcka 

kunskapsluckor om miljögifters betydelse för dessa. 

Strandade och bifångade djur för att övervaka hälsotillstånd 

Strandade djur utgörs dels av sjuka och försvagade djur (de som lider av sjukdom och de som är 

utmärglade), och av djur som är mer representativa för den generella populationen (de som dog 

av akut trauma eller bifångades, men i övrigt friska). För att bättre förstå hälso- och 

sjukdomstillstånd och biologi hos tumlare behöver båda dessa kategorier undersökas. Strandade 

djur ger insyn i vilken typ och omfattning av hot som tumlarna exponeras för. Sjuka och 
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försvagade djur kan ge information om smittämnen och andra sjukliga förändringar. Djur 

representativa för den generella populationen möjliggör följandet av trender i hull, tillväxt, 

reproduktion, födovanor och miljögifter. Båda grupperna är användbara för att studera 

populationsgenetik. För att maximera data tillgängliga för att studera tumlarpopulationens hälsa, 

och använda dessa parametrar som indikatorer för miljötillstånd, är nära samarbete med fiskare 

och andra aktörer av stor vikt. Detta skulle möjliggöra tillgång till bifångade djur likväl som 

utvecklande av ett koordinerat nationellt strandningsnätverk. 

 

Sammanfattning 
• Tumlaren är en utmärkt indikator för det marina miljötillståndet. 

• Det krävs en mycket större mängd undersökta djur som underlag för att kunna säga hur 

tumlaren mår. 

• Hälso- och sjukdomsläget hos tumlare speglar miljötillståndet och visar förekomst av 

sjukdomsframkallande smittämnen och andra hot för djur- och människohälsa i våra 

marina miljöer. 

• Strandade och bifångade tumlare är utmärkta och kostnadseffektiva källor till 

information om tumlarhälsa och biologi, och kan även användas för att upptäcka 

förändringar i populationsdynamik. 

• Bifångst och trolig bifångst (24,5%) följd av infektiösa sjukdomar framförallt 

lunginflammation (16,5%), är de mest förekommande dödsorsaker hos strandade tumlare 

i denna studie, vilket liknar andra områden i norra Europa. 

• Näringstillstånd skiljde sig generellt mellan bifångade tumlare och de som dog av 

infektiösa sjukdomar vilket överensstämde med andra studier. 

• Gråsälspredation har blivit en vanlig dödsorsak i Nordsjön och tecken på predation sågs 

även hos tumlare i svenskt vatten. 

• Livhistorieparametrar, näringstillstånd och sjukdomstillstånd är möjliga hälsoindikatorer 

och vår sammanställning ger basdata för att vidareutveckla dessa. 

• Resultat från ett fortsatt och utökat hälso- och sjukdomsövervakningsprogram för 

tumlare ger underlag till rapporteringen för miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt 

levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt- och djurliv” samt rapportering inom de 

regionala havskonventionerna. 

 

Rekommendationer 
• Fortsatt och utökat samarbete mellan SVA och NRM och andra aktörer för att skapa ett 

bättre kunskapsunderlag om tumlarnas hälso- och sjukdomstillstånd behövs.  

• Utvecklingen av ett koordinerat nationellt strandningsprogram i Sverige bör iscensättas 

för att maximera datainsamlingen och bidra till insamling av tumlare från Östersjön. 

• Utveckla möjlighet att obducera vissa tumlare hos våra samarbetspartners för att gynna 
provtagning och datainsamling och stärka kontakten med kustnära samhällen. 

• Standardisering och vidareutveckling av protokoll för obduktion och provinsamling bör 

göras för att säkerställa att samma data samlas in oavsett vem som hanterar ett fall.  

• Fortsätta harmonisera protokollen med nationella och internationella aktörer för 
informationsutbyte inklusive inom de regionala havskonventionerna. 

• Ytterligare protokoll, exempelvis för att undersöka predation och förekomst av plast i 

mag-tarmkanalen behövs. 
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• Fördjupad undersökning inklusive analys (ex. eDNA) av eventuell predation och dess 

betydelse för tumlare i svenska vatten behövs. 

• Rutinmässig mikroskopisk, bakteriologisk och virologisk undersökning av alla tumlare 

med förruttnelsegrad 3 rekommenderas för att undersöka betydelse av smittämnen hos 

tumlare. Detta ger även information om förekomst av smittämnen som kan smitta andra 

djur och människor. 

• Tillgång till flera virologiska analyser inom Sverige behövs. 

• Mått för näringstillstånd behöver vidareutvecklas i samband med statistiker. Från djur 

där vikt saknas är utveckling av beräknad vikt baserat på längd och omkrets önskvärt. 

• Vidareutveckling av mått på hälsoindikatorer såsom BMI och ett sammanfattat index 

gällande sjukdomstillstånd behövs där historiska data samt framtida undersökningar 

ingår. 

• Alla obducerade djur bör åldersbestämmas, eftersom åldrar behövs för flertalet 

livshistorieparametrar. 

• Flera miljögiftsanalyser behövs för att jämföra miljögiftsbelastning med hälso- och 

sjukdomstillstånd.  
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Bilaga 1. Protokollen för tumlarobduktion 

1A. ARBETSJOURNAL, AVDELNING FÖR PATOLOGI OCH VILTSJUKDOMAR, SVA 
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1B. PROVTAGNINGSPROTOKOLL FÖR OBDUKTION AV TUMLARE, ENHET FÖR MILJÖFORSKNING OCH 
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