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1. Inledning
Vi har undersökt dödsorsak och hälsostatus hos 19 tumlare funna döda år 2017, samt en från
2016. Alla utom tre av tumlarna har obducerats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Dessutom har tre djur provtagits på plats och proverna har skickats från Göteborgs
Naturhistoriska museum till Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Prover från samtliga djur har
säkerställts till NRM:s miljöprovbank.
Målet var att samla in ca 20 hela djur för obduktion från Skagerack, Kattegatt, Öresund och
Östersjön.

2. Resultat
Information om de insända tumlarna finns i Tabell 1. Två av dem kom från Skagerack, åtta
från Kattegatt, sex från Öresund och två från södra delarna av Östersjön. En av tumlarna hade
ett stort foster som också kunde provtas. Dessutom har prover från tre strandade djur skickats
in till NRM. Dessa var provtagna på plats. Två av dem kom från Skagerrak och en från
Kattegatt. Sammanfattning av samtliga djur och dödsorsaker ses i Tabell 1.
Det är ibland svårt att säkerställa dödsorsaken eftersom djuren som skickats in ofta inte är helt
färska och fåglar kan ha ätit delar av dem. Men många gånger visar tydliga nätmärken och
skum i lungorna att djuret har bifångats i nät och sedan strandat. Bifångade djur är oftast i
normalt näringstillstånd.
Nio av de insända hela djuren var med all sannolikhet bifångade i fiskeredskap och för de
sjudjur med information om näringstillstånd var fem i normalt eller gott hull. Totalt var tio av
de insända djuren antingen utmärglade (3) eller med dåligt hull (7). Fyra insända djur var
vuxna honor, varav tre var lakterande och en av dem dessutom dräktig med ett fullgånget stort
foster. En av de lakterande honorna dog på grund av en blodpropp (kärltromb) i lungan, samt
en bakteriell hjärtklaffsinflammation (endokardit) orsakad av bakterien Edvardsiella tarda.
Djuret hade även kraftig förekomst av mask i lungkärl och parasitär lunginflammation. En
annan lakterande hona dog i hjärnhinneinflammation (bakteriell meningit).
En vuxen hane dog av utmärgling, till följd av lunginflammation orsakad av bakterien
Salmonella enterica.
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Havsområde

Skagerrak

Accnr
A2017/05416
A2017/05417

SVA nr

Sex Längd Vikt
M
M 142

A2017/05593 V2649/17 M

144

Ålder Fynddatum
2016-04-30
Adult 2017-06-19

A2017/05597 V2650/17 M 109,5 15,8 Juvenil 2017-07-19
A2017/05215 V1482/17 F
A2017/05216 V1481/17 M

128
112

A2017/05220 V1485/17 M 116,5
A2017/05414

Kattegatt

Dödsorsak
end prover insända
end prover insända
Hjärnhinneinflammation

trol bifångst
bifångst

30 Juvenil 2017-04-22

bifångst

end prover insända
umärgling, lunginflammation
A2017/05596 V2652/17 M 139,5 33,1 Adult 2017-07-11
orsakad av Salmonella
enterica
A2017/05599 V2651/17 M 122,5 25,8 Juvenil 2017-08-13
ej fastställd
blodpropp i lungan, samt
bakteriell
A2017/05600 V2645/17 F 161,5 46 Adult 2017-08-13
hjärtklaffinflammation
(endokardit) orsakad av
Edvardsiella tarda .
A2017/05601 V2648/17 M

142

2016-09-29

46

Adult 2017-08-24

A2017/05602 V2647/17 M 139,5

30

Adult 2017-09-17

A2017/05214 V1484/17 F

42 Juvenil 2016-11-30

133

A2017/05217 V1483/17 F 129,5

33 Juvenil 2017-03-23

A2017/05218 V1479/17
A2017/05219 V1480/17 M

123 >27,2 Juvenil 2017-04-03
118 26,4 Juvenil 2017-04-09

A2017/05594 V2644/17 F

162

A2017/05626

M

83

A2017/05598 V2646/17 F

162

A2017/05616

106

68

ej fastställd
ej uppenbar dorsak,
drunknad?
trol bifångst
möjlig bifångst + parasitär
pneumoni
ej fastställd
ej fastställd

Adult 2017-06-26

bifångst

Foster 2017-10-11

foster (mor= A2017/5594)

52

Adult 2017-04-08

Bakteriell meningit
(hjärnhinneinflammation).

22

Kalv

2017-10-04

27

Kalv

2017-10-20

Öresund

F

A2017/05637

115

A2017/05595 V2678/17 F

147

40,2 Adult 2017-07-03

bifångst
bifångst
akut trauma, ej bifångst

Östersjön
A2017/05653

F

Strandade
levande.

utmärgling/svält

35 Juvenil 2017-01-11
31,5 Juvenil 2017-06-13

100

övrigt

2017-10-16

okänt

lakterande

Lsk
Lokal
BO
BO Bastholmen, Grebbestad
Hällevik, Orust,
BO
Uddevalla
Sannäsfjorden, Tanum,
BO
Tanumshede, Strömstad
HA
Halmstad
HA Skrea strand, Falkenberg
Vejbystrand,
SK
Skälderviken
HA
Haverdal strand
HA

Gubbanäsan, Getterön,
Varberg

HA

Kärradal, Varberg

HA

Apelviken, Varberg

SK
VG
SK

på 2-3 m djup utanför
Kullengs fyr, Mölle,
Höganäs
Hälsö, Gtbg norra
skärgård
Helsingborg

SK

Höganäs

SK
SK

Höganäs hamn
Mölle hamn, Höganäs

lakterande och
dräktig,
SK
poxinfektion i
huden (virus)
SK
Strandade
levande.
HA
Lakterande.
Adeoma.

Förruttnelse

hull

lindrig

medelgott

lindrig
lindrig
lindrig

utmärglad
medelgott
över medelgott

lindrig

över medelgott

lindrig
kraftig

utmärglad
under medelgott

måttlig

under medelgott

kraftig

under medelgott

lindrig
lindrig

utmärglad
medelgott

måttlig
kraftig
måttlig

under medelgott
medelgott
medelgott

lindrig

under medelgott
medelgott

Helsingborg Fria bad
Helsingborg
Särdal, Halmstad

lindrig
under medelgott
Nära småbåtshamnen,
Ängelholm
SK
Helsingborg
färsk
gott
Strandade
Beddinge, Trelleborg kn,
SK
levande.
Skanör
lindrig
under medelgott
Beddinge, Trelleborg kn,
kraftigt rutten SK
Skanör
kraftig förruttnelse
SK

Tabell 1. Data över de hela tumlare som obducerats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) under 2017 samt tre som provtagits på plats och skickats in till NRM. En av
dem dog år 2016.

3. Diskussion
Åtminstone åtta av 20 tumlare hade bifångats i fiskeredskap. De flesta var i god kondition
vilket överensstämmer med denna form av dödsfall hos för övrigt friska djur. Tre av honorna
var lakterande och prover togs även av mjölk för eventuella framtida analyser av miljögifter.
Tre tumlare strandade levande och försök gjordes att rädda dem genom att föra dem ut i
vattnet igen, men alla tre hittades en kort tid efter räddningsförsöken döda. En av dem
strandade i Beddinge, Skanör (V2678/17). Dödsorsaken för denna vuxna hona var akut
trauma med blödningar under huvud och blåshål. Det är möjligt att tumlaren fick skadorna
under tiden den försökte komma upp på land. Varför den strandade är inte känt, den hade
under medelgott hull men inte några patologiska förändringar eller onaturligt många parasiter
som kan ha påverkat strandningen.
En annan tumlare strandade levande i Särdal, Halmstad (V2646/17). Det var en lakterande
hona som dog i hjärnhinneinflammation (bakteriell meningit) och även hon hade under
medelgott hull. Hon hade en godartad tumör i binjuren. En tredje tumlare hittades levande på
stranden i Hällevik, Orust (V2649/17), den hade hjärnhinneinflammation. Alla tre
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levandestrandade tumlare fick hjälp att ta sig ut i vattnet igen av människor vid upprepade
tillfällen men ingen av dem överlevde.
Under en kort tid i april 2005 strandade 85 tumlare längs en 10 km kust i västra Danmark.
Merparten av tumlarna hade nätmärken och fiskare rapporterade om höga bifångster i fiske
efter sjurygg (Cyclopterus lumpus). Det var inte var ett extremår för sjuryggsfiske, men
däremot hade det varit militära fartyg från olika länder i området just då på väg till den största
sjöövningen i danska vatten någonsin och författarna kunde inte utesluta att det kunde vara en
möjlig bidragande orsak till att så många tumlare strandade (Wright m.fl. 2013). Två unga
tumlare i denna studie (V1479/17 och V1480/17) återfanns döda en respektive två veckor
efter att Försvarsmakten hade sprängt en 300 kg mina utanför Kullaberg. Tyvärr gick det inte
att fastställa dödsorsaken på dessa två djur, framför allt den ena var väldigt hårt ankommen.
Men de hade medelgott hull bägge två och inga tydliga nätmärken kunde ses. Den ena var så
pass äten på att det inte ens gick att bestämma könet på den. Så, tyvärr kan vi inte uttala oss
om sprängningen av minan har varit orsak till dessa två tumlares död.
En studie från Danmark på 365 bifångade tumlare visade att ägglossning och parning sker i
slutet av juli – början av augusti. Testikelstorlek och spermieaktivitet hade en topp i juli.
Studien visade också att tumlaren där föder sin kalv i mitten av juni-början av juli (Sørensen
och Cinze, 1994). Liknande tid för reproduktionssäsong för tumlare (mellan juni och
september, och födsel mellan juni och augusti) har beskrivits från andra områden (Börjesson
och Read, 2003, Lockyer, 2003, Hasselmeier, m.fl. 2004, Fisher m.fl. 1979) men perioden
kan nog vara utdragen. Tre av de vuxna honorna i denna studie hade nyligen blivit parade (de
hade spermier i livmodern). De hittades döda 8:e april, 19:e juni samt 3:e juli och det
indikerar en längre reproduktionssäsong än tidigare studier. Störst storlek på testiklar i denna
studie hade de två vuxna hanar som hittades döda i juni och juli, och minst hade de som
hittades i augusti och (framför allt) september (sammanlagt fyra könsmogna hanar) och det
indikerar att reproduktionssäsongen är under sommarmånaderna. Den dräktiga honan hittades
död den 23 juni med ett fullgånget foster.
En studie av tumlarhonor i tyska vatten pekar på en medelålder för honlig könsmognad på
4.95 år (± 0.6) (Kesselring m.fl. 2017) vilket är lite äldre än andra studier (se Lockyer, 2003
för en fin sammanställning). Tumlarna i denna studie är inte åldersbestämda, men det är något
som vi hoppas göra vid ett senare tillfälle. Alla fyra vuxna honor i denna studie var
reproduktivt aktiva.
En av de lakterande honorna hade en bakteriell hjärtklaffsinflammation (endokardit) orsakad
av bakterien Edwardsiella tarda. Djuret hade även kraftig förekomst av mask i lungkärl och
parasitär lunginflammation, vilket troligtvis var bakomliggande orsaken till bildning av en
blodpropp. Att parasiter i lungornas blodkärl orsakar blodproppar i lungorna har tidigare
beskrivits hos tumlare (Jauniaux m.fl. 2010). Edwardsiella tarda finns i akvatiska miljöer och
orsakar infektioner hos bl.a. fisk, marina däggdjur och även människor.
En av tumlarna dog i lunginflammation orsakad av Salmonella enterica. Det är inte första
fyndet hos tumlare, men det vore intressant att i framtiden mer rutinmässigt utföra
bakteriologiska undersökningar av samtliga undersökta djur, även till synes friska tumlare, för
att kunna bestämma hur vanligt förekommande Salmonella och andra bakterier är hos tumlare
från svenska vatten. Salmonella enterica-stammar som har anpassat sig till tumlare har
återfunnits längs Europas kuster tidigare (Foster m.fl. 1999, Valderrama Vasquez 2008,
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Davison m.fl. 2010 osv). Ett par av tumlarna hade poxvirusliknande märken på huden
(V2649/17 samt V2644/17), något som vi sett tidigare men skulle vilja studera närmare.
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