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Sammanfattning  

Den vanliga tumlaren Phocoena phocoena är en av våra allra minsta tandvalar vars 

utbredningsområde är begränsat till det norra halvklotet i tempererade och subarktiska hav. Det är 

Östersjöns enda val och historiska data indikerar att utbredningsområdet förmodligen sträckt sig 

till de nordligaste och östra delarna med en betydligt större population. Utbredningsområdet är nu 

koncentrerat till främst de södra-sydvästra delarna och arten har utöver habitatdegradering även 

genomgått en kraftig populationsminskning. Den nuvarande populationen estimeras till 497 djur, 

vilket klassificerar arten som akut hotad på IUCN:s rödlista. Orsakerna bakom minskningen är en 

historisk intensiv jakt i kombination med extremt kalla vintrar medan hoten närmre i tiden är 

miljögifter, marint buller, spöknät och bifångst i olika fiskeredskap. Östersjön är ett av våra mest 

förorenade hav och omfattas även av en intensiv fartygstrafik som genererar ett förhöjt 

bakgrundsljud i området, vilket kan orsaka en stor stress för valar. Tumlaren har stora fettreserver 

och är en toppredator vars föda består av olika fiskarter, den utsätts därför för bioackumulering av 

de fettlösliga miljögifterna PCB och DDT. Miljögifterna är förknippade med reproduktions- och 

endokrina störningar, försvagat immunsystem och cancer hos flertalet marina däggdjur. Det 

främsta hotet mot arten bedöms dock vara bifångst som sannolikt överskrider rekommenderade 

värden för en långsiktigt hållbar population. Tumlaren förekommer frekvent som oönskad fångst 

i framförallt fiske med garnnät där den trasslar in sig och drunknar. I denna studie illustreras 

artens sårbarhet med simuleringar av olika scenarier av miljömässig variation och bifångst i en 

projektionsmodell. Rapportens syfte är att framlägga en djupgående bakgrund om artens biologi 

och viktiga miljöfaktorer för identifiering av kunskapsluckor för framtida forskning och 

populationsmodellering av extinktionsrisk. 

Nyckelord: Vanlig tumlare, naturvårdsbiologi, bifångst, extinktionsrisk 

Abstract 

The Harbor porpoise Phocoena phocoena is one of the smallest cetacean species and the different 

subpopulations are found in the northern hemisphere in temperate and subarctic waters. It is the 

only resident cetacean in the Baltic sea and historical data indicates that the area of distribution 

once likely extended to also include the northeastern parts and with a greater population. The 

present area of distribution is restricted to the south-southwestern parts, which implies that the 

species has suffered both habitat degradation and strong population reduction. The current 

population estimate is 497 animals, which classifies the species as critically endangered by 

IUCN: s redlist. The reason behind the reduction is an historical hunt in combination with 

extreme weather conditions (very cold winters), but the current threats is pollutants, marine noise, 

ghost nets and bycatch. The Baltic sea is one of our most polluted seas and has intensive vessel 

traffic that generates increased background noise that can be stressful to whales. The harbor 

porpoise is a top predator that feeds on a higher trophic level and has a high amount of blubber 

where organic pollutants as PCB and DDT tend to accumulate. The environmental toxins are 

associated with reproduction failure, cancer and endocrine and immune disorders in several 

marine mammals. However, the main threat is bycatch which likely exceeds recommended rates 

for a long-term viable population. The harbor porpoise is frequently found entangled and 

drowned in gillnets as unwanted catch. In the current study population vulnerability was 

investigated with a population projection model.  Simulations were performed with several 

scenarios of environmental stochasticity and bycatch rates. This literature study aims to provide a 

background of the species biology and important environmental factors to identify gaps in 

knowledge for further research and extended population viability analysis. 

Keywords: Harbor porpoise, conservation biology, by-catch, extinction risk  
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Introduktion  

Den vanliga tumlaren Phocoena phocoena är en av de allra minsta valarna i familjen tandvalar 

och deras utbredning är begränsad till norra halvklotet där de förekommer i tempererade och 

subarktiska hav (IUCN 2007). De uppehåller sig främst i grundare och kustnära vatten men rör 

sig ibland över djupare vatten. I Skandinavien förekommer arten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt 

och Östersjön där tumlaren är den enda stationära valen (IUCN 2007).  

Valarnas status i Östersjöområdet och Nordsjön har varit uppmärksammat i flera decennier och 

under andra halvan av 1900-talet noterades en kraftig populationsminskning av tumlare i 

Östersjön samt en minskning av det geografiska utbredningsområdet (Koschinski 2001). 

Historiska data över observationer, strandade valar och bifångst indikerar att utbredningsområdet 

en gång sträckte sig till de nordligaste och östra delarna, medan det numera är begränsat till de 

södra-sydvästra delarna av Östersjön. Jaktkvoter och data över en dokumenterad massdöd utanför 

Borgholm 1928–1929, indikerar att arten varit tämligen vanlig i området, men en intensiv jakt i 

kombination med extrema väderfenomen tros vara anledningen till en historisk tillbakagång. En 

senare populationsminskning under 1970-talet orsakades troligen av miljögifter (Koschinski 

2001). Tumlaren är en toppredator med en stor andel späck, vilket gör att de svårnedbrytbara 

organiska miljögifterna PCB samt DDT ackumulerar (Roos 2015). Tumlaren som är långlivad 

och äter i den övre delen av näringskedjan har därför högre koncentrationer av dessa gifter än 

bytesdjuren (som består av olika fiskarter). Miljögifterna är förknippade med 

reproduktionsstörningar, försämrat immunförsvar och störning av det endokrina systemet hos 

marina däggdjur (HELCOM 2010). 

Arten hotas även av ljudföroreningar som orsakas av den intensiva och omfattande 

fartygstrafiken i hela Östersjöområdet (Havsmiljöinstitutet 2014). Det ökade marina bullret utgör 

ett indirekt hot mot arten, eftersom det orsakar stress och riskerar att begränsa 

utbredningsområdet samt störa deras födosöksbeteende (Wisniewska et al 2018). Ekoloden som 

fartyg och båtar är utrustade med använder samma frekvenser som djuren uppfattar, vilket kan 

störa deras kommunikation och navigering, vilken sker genom ekolokalisering 

(Havsmiljöinstitutet 2014). I samband med fiske förekommer även tumlaren som oönskad fångst, 

varav fiske med garn nät står för majoriteten av dödsfallen där tumlaren trasslar in sig och 

drunknar (Scheidat et al. 2008). Lämnade nät, så kallade spöknät, är ytterligare ett hot mot arten. 

Hur många tumlare som faktiskt finns i Östersjön är okänt eftersom den likt andra valar är 

svårinventerade då de befinner sig under vattenytan större delen av tiden. Äldre 

beståndsskattningar baseras på antalet observerade djur från båt eller flygplan, vilket är kraftigt 

beroende av väderförhållanden, vågor och mängd ansträngning (Scheidat et al., 2008, Hammond 

et al. 2002). Trots osäkra estimeringar indikerar de tillsammans med data över observerade valar, 

antalet strandningar samt mängden bifångst att populationen har genomgått en kraftig minskning. 

Den europeiska populationen har uppskattningsvis reducerats med mer än 30% de senaste 30 åren 

och klassificeras som sårbar enligt IUCN:s rödlista trots att utbredningsområden är stort (IUCN 

2007). Tumlare i Östersjön betraktas som en egen förvaltningsenhet och besitter en separat 

klassificering, eftersom de är genetiskt och morfologiskt skilda från övriga populationer i västra 

Nordatlanten (Wang & Berggren 1997, Galatius et al. 2012).  

Det internationella projektet SAMBAH (static acoustic monitoring of the Baltic sea Harbour 

porpoise) samlade under 2011–2013 in akustiskdata över tumlarpopulationen i Östersjön via 

hydrofoner. Med hjälp av akustiska analyser estimerades populationsstorleken till 497 djur (50 ± 

1091, CI 95%) och viktiga kärnområden pekades ut (SAMBAH 2016). Sannolikt fortgår 

minskningen, vilket klassificerar dem som akut hotade på IUCN:s rödlista. Populationen skyddas 

av Helsingforskonventionen HELCOM och ASCOBAN, en överenskommelse om bevarandet av 

småvalar i Östersjön och Nordsjön (Havs och vattenmyndigheten 2018). Avtalet ASCOBAN 

slöts 1991 och är undertecknat av tio länder runt Östersjön och Nordsjön. Enligt avtalet bör 
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bifångsten inte överstiga 1 % av de säkraste populationsuppskattningarna för bibehållandet en 

långvarigt livskraftig population (Havs och vattenmyndigheten, 2018). Bifångsten överstiger 

sannolikt rekommendationer och mellan år 2002–2006 beräknades den årliga bifångsten i 

Östersjön överstiga 1,78 % (Scheidat et al., 2008). Denna rapport sammanställer information om 

tumlarens biologi och ekologi för att utvärdera de nuvarande hoten mot arten samt lyfter fram 

rekommenderade åtgärder. Kunskapsluckor identifieras och förslag på hur de kan åtgärdas ges. 

Med hjälp av insamlade data undersöks artens sårbarhet i en stokastisk 

populationsprojektionsmodell i programmet VORTEX. Projektionsmodellen skattar årlig tillväxt 

och extinktionsrisk under 100 år för olika scenarion av bifångst och miljövariation.  

Syfte  

Litteraturstudiens syfte är att sammanställa en detaljerad bakgrund om tumlarens biologi med 

avseende på fertilitet samt överlevnadsvärden och viktiga miljöfaktorer. Syftet är även att 

identifiera hot och lyfta fram rekommenderade förvaltningsåtgärder samt illustrera artens 

sårbarhet. Genom en sammanställning över befintlig litteratur kan kunskapsluckor identifieras för 

fortsatt forskning och en bakgrund ges för framtida populationsmodellering av extinktionsrisk.  

Frågeställningar  

- Hur ser biologin ut med avseende på fertilitet och överlevnadsvärden? 

- Vilka artens främsta hot och vilka förvaltningsåtgärder kan göras? 

- Hur kan tumlarpopulationen komma att förändras över tid? 

- Vilka kunskapsluckor finns och hur skulle de kunna åtgärdas? 

Material och metod 

Litteratursökning 
Rapportens underlag bygger på 34 vetenskapliga artiklar och publikationer. Med avsikt att 

redogöra över artens biologi och viktiga miljöfaktorer har vetenskaplig litteratur eftersökts 

huvudsakligen i databasen Scopus. Ytterligare litteratursökning har även gjorts i Google Scholar 

och Göteborgs universitetsbiblioteks supersök. Då merparten av publicerade artiklar är på 

engelska har artnamnet ”Harbor porpoise” används i kombination med engelska sökord relaterade 

till sökningens syfte, exempelvis ”abundance”, ”life history”, ”feeding behavior”, ”population 

structure” etc. Även en senare litteratursökning med stöd av referenslistor från genomgången 

litteratur har gjorts.  Alla sökresultat genomgick en urvalsprocess där rubrik samt abstrakt lästes 

för att kontrollera överrensstämmelse med valda sökord och ämne. Exkluderade artiklar 

behandlade antingen inte ämnet i fråga eller bedömdes på annat sätt inte relevant för rapporten. 

Kvalificerade artiklar lästes och analyserades på ett systematiskt vis (förde anteckningar över) för 

att sedan sammanställas i rapporten. Under tiden identifierades kunskapsluckor där litteraturen 

inte var heltäckande. 

Dataanalys 
Data över åldersfördelning, ålder vid sexuell mognad, fertilitet- samt överlevnadsvärden samlades 

in i samband med litteratursökningen och sammanställdes som separata tabeller i ett Excel ark. 

Majoriteten av värden är erhållna vid obduktioner av valar utförda av utbildade veterinärer, dessa 

djur är avlidna i fiskenät (bifångst), vilket ger bättre data än strandade självdöda djur vad gäller 

att representera den totala populationen. Åldersspecifika överlevnadsvärden samt fertilitetsvärden 

är fåtaliga men en jämförelse av angränsande tumlarpopulationers livshistorievärden visar att de 

alla ligger inom liknande spann (Bilaga 4). För modellen gjordes ett antagande om en jämn 

könsfördelning och en reproduktionsförmåga oberoende av ålder. Insamlade data över biologiska 

parametrar samt initial populationsstorlek (figur 1) användes för att parametrisera i en 

populationsprojektionsmodell i programmet VORTEX.10. Populationsprojektionen är 
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ålderstrukturerad och stokastisk där antalet djur beräknas i årsvisa steg. Modellen används för att 

projicera hur populationen kan komma att se ut om hundra år under olika scenarier. För varje 

givet scenario kördes 1000 simuleringar och medelutfallet av dem beskrivs av sannolikheten för 

extinktion och medeltillväxthastigheten under hundraårsintervallet. Gränsen för extinktion 

definierades som en total populationsstorlek under 10 individer. Sedan testades systematiskt 

några olika scenarier med en försiktig ökning av antalet bifångade vuxna honor från 10 till 12 

djur per år och ett scenario med en något ökad miljövariation dessa jämfördes med ett ’bästa 

möjliga’ scenario utan bifångster och med låg miljövariation. För varje simulering noterades vad 

som gjorts, extinktionsrisk, populationsstorlek (N) år 100, tillväxt koefficient (r) och 

standardavvikelse för r (SD r). Den årliga exponentiella tillväxten (R) beräknades genom att sätta 

in värdet för r i ekvationen e(r). 

 

Tabell 1. Använda värden vid simuleringen av populationsprojektionsmodell av Östersjöns tumlare.  

Ålder vid könsmognad och dräktighetsintervall avser ett medelvärde av insamlade värden och i simuleringen 

tillkommer en variation på ±10%. 

 

Resultat  

Översiktlig beskrivning  

Kännetecken 
Den vanliga tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta valarna i familjen Odontoceti och 

har en strömlinjeformad men kompakt kropp med kort nos och triangulär ryggfena 

(Artdatabanken 2019). Färgen är mörkt grå med en ljusare ventralsida, men individuell variation 

förekommer. Honorna uppnår en större storlek än hanarna både till längd och vikt (tabell 2). De 

förekommer aningen ensamma eller i små flockar oftast bestående av honor med kalv, 

ungdjursgrupper eller könsmogna hanar. Deras rörelsemönster skiljer dem från delfiner, eftersom 

de sällan hoppar, utan enbart tar snabba, korta andetag ovanför vattenytan (Artdatabanken 2019). 

 

 

 

  Referens 

Populationsstorlek 497 SAMBAH (2016) 

Mortalitetsvärde 0,13 Lockyer (2003) refererar till Kinze (1990) 

Bärförmåga (K) 10 000 Ett värde som satts för modellen och som troligen är högre i 

naturen 

Maximal ålder 22 Kesselring et al (2018) 

Könsmognad honor 3,9 Sørensen & Kinze (1994), Koschinski (2001) refererar till 

Clausen & Andersen (1988), Lockyer & Kinze (2003), 

Kesselring et al (2018) 

Könsmognad hanar 3,2 Sørensen & Kinze (1994), Koschinski (2001) refererar till 

Clausen & Andersen (1988), Lockyer & Kinze (2003) 

Dräktighetsintervall 0,74 Sörenssen & Kinze (1994), Koschinski (2001) refererar till 

Clausen & Andersen (1988) Mohl-Hansen (1954) 

Kullstorlek 1 Lockyer & Kinze (2003) 

Maxantal kullar/år 1 Lockyer & Kinze (2003) 
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Tabell 2. Medelvärden över längd och viktförhållanden hos adulta tumlare. * Avser avsaknad av data. 

Region Kön Längd 

(cm) 

SD Antal 

(n) 

Vikt 

(kg) 

SD Antal 

(n) 

Referens 

Isländska vatten Hane 149,6 * 497 51,7 * 280 Ólafsdóttir et al (2003) 

Skotska vatten Hane 153,6 4,6 320 46,0 6,2 241 Learmonth et al (2014) 

Danska vatten Hane 141,0 277 0,8 54,5 0,5 437 Lockyer & Kinze (2003) 

Isländska vatten Hona 160,1 * 314 77,5 * 216 Ólafsdóttir et al (2003) 

Skotska vatten Hona 164,2 4,2 289 51,5 8,6 222 Learmonth et al (2014) 

Danska vatten Hona 150,7 1,1 202 54,3 0,9 287 Lockyer & Kinze (2003) 

 
Populationsstruktur och genetik 
Populationsstrukturen i svenska vatten är inte helt klarlagd, men DNA-analyser visar en genetisk 

skillnad som separerar Nordsjön och Skagerrak från Kattegatt, Bälthaven och Östersjön (Wang & 

Berggren 1997). Geometriska morfologiska studier av kranium visar att det även förkommer en 

morfologisk skillnad som separerar tumlare i Östersjön från övriga regioner (Galatius et al. 

2012). Populationen i Östersjön betraktas därför som en egen subpopulation och som separat 

förvaltningsenhet. Tumlare från området besitter en lägre genetisk diversitet än övriga 

populationer i västra nordatlanten (Wang & Berggren 1997), vilket kan bero på den kraftiga 

populationsminskningen och genetisk drift. 

Utbredning och viktiga områden 
Tumlare förekommer på det norra halvklotet i tempererade och subarktiska hav (IUCN 2007). De 

kan tidvis förekomma ute till havs på djupt vatten, men uppehåller sig främst i kustnära eller 

grunda vatten (IUCN 2007). I Östersjön är utbredningen främst koncentrerad till de södra-

sydvästra delarna där det även finns utpekade högdensitetsområden (SAMBAH 2016). Det 

förekommer en viss säsongsbaserad migration där två kärnområden är identifierade under 

perioden maj-oktober; sydvästra Östersjön och grunda områden i de centrala delarna av egentliga 

Östersjön. Under den perioden uppvisas även en högre förekomst av tumlare omkring södra 

Gotland och östra Öland. Under årets andra hälft, november-april, finns inga tydliga 

högdensitetsområden identifierade, utan förekomsten är utspridd längs kusterna (SAMBAH 

2016). 

Biologi och ekologi 

Födoval 
Tumlaren har en relativt hög energiomsättning på grund av ett liv som däggdjur i en kall marin 

miljö och ett yt-volymförhållande som genererar en hög värmeförlust (McLellan et al. 2002). I 

genomsnitt konsumeras 4–9,5 % av kroppsvikten dagligen, vilket motsvarar omkring 750-3250g 

och 8000–250 000 kJ per dag, beroende på fiskart (Kastelein, et al. 1997). Födan består av flera 

fiskarter men följande utgör 91% av födokompositionen i västra Östersjön; torsk (Gadus 

morhua), sill (Clupea harengus), vitling (Merlangius merlangus), skarpsill (Sprattus sprattus), 

tånglake (Zoarcidae), pirål (Myxine glutinosa) och tobis (Ammodytidae) (Andreasen et al. 2017). 

Hos vuxna djur utgör torsk 36% och sill 34% av den totala födomängden medan hos yngre djur 

utgör torsk 26%, gobider 25% och sill 18% av den totala födokompositionen i västra Östersjön. 

Torsk i åldersklassen 1–2 år och sill i storleksklassen 10–19 cm är utsatt för högst predation, men 

byten upp till 63cm har observerats i studier. Tumlarens födokomposition har en säsongsvariation 

som följer fiskarnas migrationsmönster under året. Under vår och sommar utgörs merparten av 
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födan av sill medan torsk dominerar under resterande del av året. Proportionen tånglake ökar 

även under årets andra hälft och hos yngre individer av tumlare ökar mängden vitling under 

hösten (Andreasen et al. 2017). 

Ekolokalisering 
Tumlare använder sig av ekolokalisering för orientering, födosök och kommunikation (Sørensen 

et al. 2018). Ekolokalisering bygger på ett sensoriskt system där smalbandade-högfrekvensklick i 

frekvenserna 120–130 kHz sänds ut och information om omgivningen fås genom bearbetning av 

det återkommande ekot (Kastelein et al. 2002, Sørensen et al. 2018). Klickljuden sänds ut i 

princip konstant, eftersom frekvenserna som används har en relativt kort räckvidd på högst 1000 

meter (Sørensen et al. 2018). Deras hörsel är som känsligast i frekvenser mellan 100–140 kHz, 

men hörselspannet sträcker sig från 16–180 kHz (Kastelein et al. 2002). 

Reproduktion och livslängd 
Tumlaren har i jämförelse med flera andra valar en snabbare tillväxt och når könsmognad tidigare 

(Read & Hohn 1995). Könsmognad uppnås för honor vid 3,9 års ålder och 3,2 år för hanar 

(Sørensen & Kinze 1994, Koschinski 2001, Lockyer & Kinze 2003, Kesselring et al. 2018). Det 

förekommer regionala skillnader, den lägsta respektive högsta åldern vid könsmognad är 3,36 

jämfört med 4,95 år för honor och 2,5 jämfört med 4,35 år för hanar (Bilaga 3). Parningssäsongen 

inträffar mellan juni till augusti och kalvningsperioden sträcker sig från sen vår till tidig sommar 

med en peak i juni-juli efter ca 10 månaders dräktighet (Lockyer & Kinze 2003, Ólafsdóttir et al. 

2003). De föder vanligtvis en kalv varje till vartannat år och lakteringsperioden varar 7–9 

månader (Lockyer & Kinze 2003, Ólafsdóttir et al. 2003). Den högsta observerade åldern (som 

åldersbestämts på tändernas årsringar) är 23 år från tumlare i Nordatlanten (Lockyer & Kinze 

refererar till Lockyer 1995) och 22 år från Östersjön (Kesselring et al. 2018). Baserat på 

åldersfördelningar från strandade valar samt från bifångstnät uppnås sällan en hög ålder, utan 

uppskattningsvis blir färre än 5% 12 år eller äldre (Lockyer & Kinze 2003). Den reducerade 

livslängden innebär att en hona i medeltal genererar 4–6 kalvar under sin livstid varav hälften är 

hanar, detta leder till låg populationstillväxt också vid i övrigt gynnsamma förhållanden (Lockyer 

& Kinze 2003). 
 
Hotsituation och status 

Historisk tillbakagång 
Historiska data över jakt, observationer från båt, antal strandade valar och förekomst som 

bifångst i nät indikerar att en betydligt större population förekommit i Östersjön och att den var 

tämligen vanlig fram till 1800- till tidigt 1900-tal (Koschinski 2001). Data visar även att 

utbredningsområdet förmodligen sträckt sig till de nordligaste och östra delarna av Östersjön, 

men begränsas nu i större utsträckning till de södra-sydvästra regionerna (Kochinshi 2001, 

SAMBAH 2016). Numera observeras tumlaren sällan i de östra delarna och i Litauen 

observerades den sista tumlaren 1938 och i Estland 1961 (Koschinski refererar till Timm et al 

1998) Den historiska tillbakagången antas ha orsakats av en intensiv jakt i kombination med 

extrema vintrar där tumlare fastnade under istäcket, till exempel rapporterades ett stort antal döda 

tumlare öster om Borgholm den hårda isvintern 1928–1929 (Koschinski 2001 refererar till 

Johansen 1921). 

Nuvarande status 
Den europeiska populationen av tumlare klassas som sårbar enligt IUCN:s senaste 

rödlistbedömning, eftersom populationen minskat med över 30% de senaste 30 åren. Beståndet i 

Östersjön som tillhör en separat förvaltningsenhet har den allvarligare klassningen ”akut hotad” 

eftersom populationen är liten och minskande (IUCN 2007). Den faktiska populationsstorleken är 

okänd, men antalet djur är estimerat till 497 individer (50 ± 1091, CI 95%) efter akustiska studier 

under 2011–2013 (SAMBAH 2016). Förvaltningen av tumlaren regleras av 

Helsingforskonventionen HELCOM och ASCOBAN som är en överenskommelse om bevarandet 
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av småvalar i Östersjön och Nordsjön som slöts 1991 (Havs och vattenmyndigheten 2018). Den 

skyddas även av EU:s art- och habitatdirektiv, med målet att en gynnsam bevarandestatus ska 

uppnås och bevarandeområden upprättas. I svenska vatten fridlystes arten 1973 och tillhör statens 

vilt (Havs och vattenmyndigheten 2018). 

Bifångstproblematik 
Den högsta rekommenderade bifångsten för ett långsiktigt hållbart bestånd är högst 1% av 

populationsstorleken enligt den internationella valkommissionen IWC, vilket sannolikt överskrids 

(Scheidat et al. 2008). I den tyska delen av Östersjön under 2002–2006 estimeras den årliga, 

lägsta bifångsten passera 1,78 % av den säkraste populationsestimeringen (Scheidat et al. 2008). 

Garnfiske med bottensatta nät är den fiskemetod som står för majoriteten av bifångst av tumlare i 

Kattegatt och Skagerrak, medan fiske med drivgarn står för den största andelen i Östersjön 

(Berggren 1994). Över 80% av bifångsten orsakas däremot av garnfiske i alla tre områden och 

sker året om, men når kulmen i mars-maj då flest fastnar. Bifångsten sker på grunt vatten mellan 

0-10m i Östersjön och på djupare vatten i Skagerrak samt Kattegatt, 40-80m respektive 20-60m. 

Unga djur i åldersklassen 0–2 år dominerar i bifångsten i alla tre områden, men det förekommer 

ingen könsskillnad (Berggren 1994).  

Miljögifter 
Östersjön har varit utsatt för en omfattande förorening sedan industrialiseringen på slutet av 

1800-talet (HELCOM 2010). Koncentrationer av miljögifter är särskilt hög på grund av vattnets 

långa omsättningstid på omkring 30 år och att havet är omgivet av industrialiserade länder med 

stora floder som mynnar ut i Östersjön. Havet fungerar som en fälla för gifter som tillkommer 

från bland annat avrinning och atmosfärisk deposition, många av de svårnedbrytbara organiska 

miljögifterna kan spridas över långa distanser (HELCOM 2010). Miljögifterna PCB och DDT är 

fettlösliga och ansamlas i fettvävnader, vilket gör att tumlaren med stora fettreserver och lång 

livslängd uppvisar högre koncentrationer än deras bytesdjur (Roos 2015) I fettvävnad hos tumlare 

är det miljögifterna PCB samt DDT som har de högsta koncentrationerna (Roos 2015). 

PCB är en förkortning av polyklorerade bifenyler som förekommer i olika varianter även kallat 

kongener (HELCOM 2010). Det är ett syntetiskt framställt ämne som har haft flera industriella 

användningsområden som t.ex. mjukningsmedel i plast, flamskyddsmedel och isolatorer i 

kondensatorer samt transformatorer (HELCOM 2010). Årligen minskar PCB koncentrationen 

med uppskattningsvis 5–10% och har gjort sedan slutet av 1970-talet (Helcom 2010 refererar till 

Bignert et al. 2008), men studier visar att tumlare från Östersjön har en högre koncentration PCB 

i jämförelse med tumlare från norska vatten eller Kattegatt-Skagerrak (Berggren et al. 1999). 

PCB är förknippat med reproduktionsstörningar, försämring av immunförsvar, cancer och 

störning av det endokrina systemet hos marina däggdjur (HELCOM 2010). I en studie av Murphy 

et al. (2015) uppvisade 39% av honor från brittiska vatten reproduktionssvårigheter i form av 

fosterdöd, missfall, dödfödsel eller tecken på svåra förlossningar. Vid obduktioner uppvisades 

även infektioner och tumörer i reproduktionsorgan som påverkar reproduktionsframgången. I 

stickprovet som bestod av 127 djur uppmättes PCB koncentrationer som översteg gränsvärden för 

allvarliga hälsoeffekter hos 47%. Honor som inte uppnått könsmognad och honor utan kalv 

uppvisar högre värden, vilket beror på att gifterna överförs till kalven via placenta och 

modersmjölk (Murphy et al. 2015). Tumlare i Östersjön uppvisar även en tio gånger högre 

koncentration DDT i jämförelse med populationer från norska vatten (Berggren et al. 1999). DDT 

är en förkortning av diklordifenyltrikloretan och är en insektspesticid som introducerades 1942 

för att reducera insektsangrepp på grödor för att minska smittspridning av sjukdomar. Flera 

länder kring Östersjön förbjöd produktion och användning av ämnet 1970 och 1975, men används 

fortfarande i vissa länder vilket gör att det hamnar i europeiska vatten genom avrinning från 

jordbruksmark. DDT är främst förknippat med reproduktionsstörningar hos marina däggdjur 

(HELCOM 2010). 
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Marint buller 
Haven som omger Sverige omfattas av en intensiv fartygstrafik (figur 1) och under 2013 färdades 

10 200 unika fartyg i Östersjön och Västerhavet varav fiskebåtar inte är inkluderade 

(Havsmiljöinstitutet 2014). Lastfartyg som containerfartyg, torrbulkfartyg och andra fartyg som 

transporterar last av olika slag är de allra vanligaste. Uppskattningsvis färdas över 2000 fartyg 

samtidigt i Östersjön, vilket genererar ett marint buller som sprids över stora områden på grund 

av ljudets stora spridningsförmåga under vatten (Havsmiljöinstitutet 2014). I världshaven är det 

just den omfattande färjetrafiken som är en av de huvudsakliga källorna till det ökade 

bakgrundsljudet (Richardson et al. 2013). 

 

Figur 1. Karta över ögonblicksbild av fartygstrafiken i svenska farvatten. Hämtad från allafartyg.se 2019-05-14 

Ljudet som produceras av fartyg faller inom frekvensen 100–1000 Hz och kan höras över långa 

distanser (över 10 km). Det förstärkta bakgrundsljudet utgör ett potentiellt hot, eftersom det 

riskerar att orsaka stress hos tumlare, dölja viktiga ljud samt orsaka störningar i födosöksbeteende 

och kommunikation (Richardson et al. 2013). En studie av Wisniewska et al. 2018 visar en 

signifikant reduktion i antalet jaktförsök hos tumlare i danska vatten vid hög grad av 

ljudexponering. Avbrott i födosöksbeteende kan få förödande effekter för djurets fitness, 

eftersom de har relativt höga energikrav för att bibehålla kroppstemperaturen i det kalla vattnet 

(Wisniewska et al. 2018). Tumlare födosöker, kommunicerar och navigerar som tidigare nämnt 

med hjälp av ekolokalisering i frekvenserna 120–130 kHz och ljuden som produceras av 

fartygens maskineri eller propellrar överlappar inte med klickljuden (Havsmiljöinstitutet 2014). 

Däremot är fartyg och båtar utrustade med djupekolod som fungerar på liknade vis som tumlarens 

ekolokalisering. Frekvenserna som ekoloden använder faller inom deras hörselspann och verkar 

på samma frekvenser som klickljuden, vilket kan påverka deras ekolokaliseringsförmåga negativt 

(Havsmiljöinstitutet 2014).  
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Populationsmodellering 

Den årliga populationstillväxten av tumlare i Östersjön estimeras till i medeltal 4,8% under 

teoretiskt optimala förhållanden, utan bifångstproblematik eller förändrad reproduktion samt utan 

sänkt överlevnad till följd av förhöjd miljömässig variation (figur 2). Under optimala 

förutsättningar estimeras ingen extinktionsrisk under en hundraårsperiod. Vid ett scenario med en 

årlig bifångst bestående av 12 honor i åldersklassen ≥4 år (figur 3) sker extinktion vid 1% av 

simuleringarna. En simulering med en årlig bifångst av 10 honor i åldersklassen ≥4 år och en 

svagt ökad fluktuation i reproduktionsframgång samt överlevnad (figur 4) ökar extinktionsrisken 

till 4%. Flera ytterligare scenarier simulerades även med måttligt ökad miljövariation, det 

scenario som visas här är ett fall med reducerad reproduktionsframgång och överlevnad med 10% 

i snitt var sjunde år. Sådana fluktuationer i populationstillväxt kan uppstå år med förhöjd bifångst, 

vid epidemiska sjukdomar eller extrema väderförhållanden.  

 

Figur 2. Bästa möjliga scenario. Grafen visar en projektion från dagens populationsstorlek och 100 år in i 

framtiden. Populationsstorlek vid start, N0 = 497, snittpopulationsstorlek år 100 N100 = 9851, tillväxtkoefficient 

r=0,047, standardavvikelse r=0,064, årlig tillväxt R = 1,048, extinktionsrisk 0%. 
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Figur 3. Scenario bifångst. Grafen visar en projektion av dagens populationsstorlek och 100 år in i framtiden med 

årlig bifångst av 12 honor från åldersklassen ≥4 år. Populationsstorlek vid start N0 = 497, snittpopulationsstorlek år 

100 N100 = 8372, tillväxtkoefficient r=0,031, standardavvikelse r=0,069, årlig tillväxt R=1,031, extinktionsrisk 1%. 

 

Figur 4. Bifångst och ökad miljövariation. Grafen visar en projektion av dagens populationsstorlek och 100 år in i 

framtiden och med årlig bifångst av 10 honor i åldersklassen ≥4 år och miljömässig variation som reducerar 

överlevnads- och reproduktionsvärden 10% i snitt vart 7:e år. Populationsstorlek vid start N0 = 497, 

snittpopulationsstorlek år 100 N100 = 3662, tillväxtkoefficient r=0,014, standardavvikelse r=0,084, årlig tillväxt 

R=1,014, extinktionsrisk 4%. 
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Förvaltning 

Alternativa fiskemetoder 
Bifångstproblematiken är förmodligen det allvarligaste hotet mot arten, eftersom det sannolikt 

överstiger hållbara gränsvärden för populationen (Scheidat et al. 2008). Majoriteten bifångst sker 

med bottensatta garn nät, och kulminerar under perioden Mars-Maj (Berggren 1994). 

Säsongsbaserade restriktioner under dessa månader för Skagerrak och Kattegatt i utvalda 

områden kan därför vara en lämplig åtgärd (Berggren 1994). Andra åtgärder är akustiska larm 

även kallat’’pingers’’, vilka avskräcker tumlaren från att simma in i näten genom utsändning av 

ljud. Genom användning av pingers kan bifångsten minska upp till 90% i jämförelse med nät utan 

eller med avstängda larm (Larsen & Eigaard 2014). 

Marint buller  
Den intensiva fartygstrafiken i Östersjön orsakar en betydande mängd marint buller och utgör 

tillsammans med ekolod som fartygen är utrustade med ett potentiellt hot mot arten. Detta 

eftersom frekvenserna faller inom deras hörselspann och riskerar att störa kommunikation, 

födosöksbeteende eller navigering (Havsmiljöinstitutet 2014). En rekommenderad åtgärd är att 

använda ekolodet mer sparsamt eller en förändring i frekvenserna ekolodet använder 

(Havsmiljöinstitutet 2014). Om ekolodet verkar på frekvenser över 180 kHz skulle det innebära 

att det inte längre förfaller en risk att störa tumlarens ekolokalisering, eftersom det överstiger 

deras hörselförmåga (Kastelein et al. 2002). Bullret från propellrar kan reduceras om det är 

inställt i optimal vinkel och begränsas till vissa områden om farleder används i större 

utsträckning. (Havsmiljöinstitutet 2014). Det är även viktigt att förmedla information om marint 

buller och hur det kan minskas till båtägare, så de blir medvetna om sin påverkan på den marina 

miljön. 

Diskussion 

Uppskattningar av populationsstorleken har stora osäkerheter till följd av svårigheterna att 

observera arten och äldre uppskattningar är bristfälliga, eftersom de är beroende av väderfaktorer 

samt mängd ansträngning (Bilaga 2). Metodiken skiljer sig även åt mellan olika studier, vilket gör 

att de inte är helt jämförbara. Den senaste populationsstorleken uppskattas till omkring 500 

individer och innebär en kraftig reduktion som klassificerar Östersjötumlaren som akut hotad på 

IUCN:s rödlista (IUCN 2007, SAMBAH 2016). Resultatet över biologiska parametrar visar att 

den vanliga tumlaren är en känslig och sårbar art ur flera aspekter samt att hoten är flera som 

miljögifter, ljudföroreningar samt bifångst. Deras morfologi skapar ett yt-volymförhållande som 

innebär att en stor yta är i kontakt med det kalla vattnet där värmeförlust sker (McLellan et al. 

2002). Detta leder till ett stort energibehov, vilket ökar känsligheten för fluktuationer i 

tillgängliga födoreserver och avbrott i födosöksbeteende orsakat av en hög ljudexponering 

(Wisniewska et al. 2018). Störningar i födosöksbeteende kan därför leda till en reducerad fitness 

för individen. 

Kroppsvikten utgörs av en stor andel späck, vilket gör dem känsliga för ackumulering av 

fettlösliga miljögifter (McLellan et al. 2002). Tumlare i Östersjön uppmäter högre 

koncentrationer PCB och DDT än tumlare i norska vatten, som är förknippade med cancer och 

störningar i reproduktion, det endokrina systemet samt immunförsvaret hos flera marina däggdjur 

(HELCOM 2010, Berggren et al. 1999). Reproduktionsstörningar har dokumenterats i brittiska 

vatten som sannolikt är påverkat av miljögifter (Murphy et al. 2015). Honorna investerar mycket 

tid och energi i sin avkomma, dräktighets- och laktationstiden är lång samtidigt som de maximalt 

föder en kalv årligen (Lockyer & Kinze 2003). Den högsta observerade åldern är 22 år i 

Östersjön (Kesselring et al. 2018), men den höga mortaliteten gör att mindre än 5% blir 12 år 

eller äldre (Lockyer & Kinze 2003). Antalet kalvar en hona genererar under sin livstid reduceras 

därför från i medeltal 11–12 till 4–6 kalvar istället (Lockyer & Kinze 2003). Det verkar även 

förekomma regionala skillnader avseende ålder vid könsmognad (Bilaga 3). 
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Den relativt låga reproduktionshastigheten genererar en ökad känslighet för en tillfälligt förhöjd 

mortalitet i form av t.ex. miljömässig variation eller bifångst. Detta illustreras i 

projektionsmodellen där extinktionsrisken ökar drastiskt i takt med mängden bifångst. Under 

optimala förhållanden utan störningar är extinktionsrisken 0 och den årliga tillväxten estimeras 

4,8%. Vid simulering av en bifångst bestående av 10 könsmogna honor och en fluktuation som 

reducerar reproduktion samt överlevnadsvärden 10% med frekvensen 14% minskar den 

estimerade årliga tillväxten till 1,4% och extinktionsrisken höjs till 4%. På grund av bristande 

data ger inte modellen en helt korrekt bild av projektionen över 100 år utan underskattar 

extinktionsrisken. Värden för reproduktion är sannolikt optimistiska och mortaliteten är inte lika 

hög i alla åldersklasser, modellen tar inte heller hänsyn till potentiella genetiska problem. Dock är 

populationstillväxten och könsmognad ganska väl kända och modellen ger skattningar som är 

inom realistiska förväntande värden för valar. 

Kunskapsluckor 
Tillgängligt material har i flertalet fall varit bristfälligt och flera biologiska parametrar bedöms 

vara dåligt undersöka. Reproduktiva parametrar vad avser fertilitet och framförallt 

åldersberoende reproduktion behöver förslagsvis kompletteras, likaså åldersberoende 

överlevnadsvärden. 

I rapporten framkommer det att fartygstrafiken i Östersjön är omfattande och eftersom arten är 

beroende av ekolokalisering samt sin hörsel, borde en ljudkarta tas fram över området för 

riskbedömning. Restriktioner i användning av ekolod på frekvenser upp till 180 kHz är även 

rekommenderat, men fortsatt forskning krävs för att förstå dess faktiska påverkan. Det förhöjda 

marina bullret bedöms vara ett hot mot arten och fortsatt forskning behöves i hur det kan 

reduceras genom t.ex. tystare propellrar samt fartyg eller hur tystare områden på andra sätt kan 

skapas.  

Ett av de främsta hoten mot arten bedöms för närvarande vara bifångst och ett förslag på 

förvaltningsåtgärder är akustiska larm som enligt studier visar kan reducera bifångsten (Larsen & 

Eigaard 2014). Mer forskning behövs vad gäller deras påverkan på andra marina djur samt vad en 

utbredd användning skulle innebära för begränsningar i utbredningsområde. Med tanke på artens 

ljudkänslighet skulle en utbredd användning kunna innebära en ökad stress hos djuret eller 

begränsad förekomst. 

Slutligen behöver en mer utvecklad modellering av artens livskraft över tid göras med mer 

livshistoriedata, för att få en bättre bedömning av artens extinktionsrisk. Modellen behöver 

genomföras med mer precisa biologiska parametrar vad avser åldersberoende fertilitet och 

mortalitet samt hänsyn till genetiska problem samt stress från ljudföroreningar, beroendet av 

miljögifter, framtida klimatscenarier och födotillgång kan också undersökas. 

Slutsats 

Östersjöns tumlarpopulation är sårbar i flera hänseenden och hotas av marint buller pga. en 

intensiv fartygstrafik, miljögifter och bifångst i olika fiskeredskap, men framförallt garnfiske. 

Indikationer på tumlarens förekomst tyder på att populationen minskat i både individantal och 

utbredningsområde, men det faktiska antalet är okänt. Den senaste estimeringen av 

populationsstorleken är 497 djur (50 ± 1091, CI 95%) (SAMBAH 2016) men är förknippat med 

stora osäkerheter. Förvaltningsåtgärder som restriktioner av fiske med garn under vissa perioder, 

akustiska larm och förändrade frekvenser i ekolod kan vara lämpliga.  

En framtida populationsmodellering av artens livskraft är önskvärd, för att bättre skatta 

framtidsprognosen och vikten av olika förvaltningsåtgärder för Östersjöns enda stationära val, 

den vanliga tumlaren. 
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Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Karin Hårding vid institutionen för biologi och 

miljövetenskaper för din tid, vägledning och engagemang under arbetets gång. Vidare vill jag 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Ålder 

 

Bilaga 1. Tabell över högsta observerade ålder och medelålder i stickprov från olika regioner.  

* avser avsaknad av data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Data 
Totalt 

antal 
Kön 

Högsta 

ålder (år) 

Medelålder 

(år) 
Referens 

Skottland strandade 324 ♂ 20 4,33 Learmonth et al 2014 

Skottland strandade 294 ♀ 20 4,97 Learmonth et al 2014 

Gulf of Maine Bifångst 125 ♂ 15 3,38 Read & Hohn 1995 

Gulf of Maine Bifångst 107 ♀ 17 3,22 Read & Hohn 1995 

Island Bifångst 615 ♂ 16 * Ólafsdóttir et al 2003 

Island Bifångst 354 ♀ 20 * Ólafsdóttir et al 2003 

Nordatlanten Strandade  86 ♂ 22–23 4,2 
Lockyer & Kinze 2003 refererar till 

Lockyer 1995 

Nordatlanten Strandade  79 ♀ 22–23 5,2 
Lockyer & Kinze 2003 refererar till 

Lockyer 1995 

Skagerrak, 

Kattegatt 

Strandade, 

flytande 
46 ♂ 14–15 * Berggren 1994 

Skagerrak, 

Kattegatt 

Strandade, 

flytande 
57 ♀ 13–14 * Berggren 1994 

Nordsjön Strandade 311 ♀ 22 4,87 Kesselring et al 2018 

Östersjön Strandade 215 ♀ 22 4,87 Kesselring et al 2018 

Västra Grönland 

(norr) 
Skjutna 71 ♂ 17 4,9 Lockyer et al 2001 

Västra Grönland 

(norr) 
Skjutna 55 ♀ 14 3,37 Lockyer et al 2001 

Västra Grönland 

(söder) 
Skjutna 23 ♂ 9–10 2,43 Lockyer et al 2001 

Västra Grönland 

(söder) 
Skjutna 29 ♀ 12–13 3,03 Lockyer et al 2001 
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Bilaga 2 – Densitet 

 

Bilaga 2. Tabell över densitet och abundans. * Avser avsaknad av data. 

 

Region År 
Abundans 

djur 
CV 

Densitet 

(ind. Km-2) 
Metod Referens 

Bälthaven, inre danska 

vatten 
1994 5262 0,25 0,644 Flygplan Hammond et al 2002 

Kattegatt 1994 36 046 0,34 0,725 Flygplan Hammond et al 2002 

Södra Kattegatt, 

bälthavet, västra 

Östersjön  

1994 27 923 * 1,13 Båt Sveegaard et al 2013 

Bälthaven, inre danska 

vatten 
1991 * * 

0,196 (0,088–

0,231) 
Flygplan 

Benke et al refererar till Heide-

Jørgensen et al 1992 

Bälthaven, inre danska 

vatten 
1992 * * 

0,088–0,248 

(0,043–0,182) 
Flygplan Heide-Jørgensen et al 1993 

Kattegatt, Bälthaven 2001 * * 0,73–0,99 Båt/flygplan 
Koschinski 2001 refererar till 

Hammond et al 1995 

Västra Östersjön, Kiel 

Bright 
2002 * 0,65 0,152 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, 

Mecklenburg Bright 
2002 * 0,81 0,113 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, Kiel 

Bright 
2003 * 0,39 0,367 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, 

Mecklenburg Bright 
2003 * 0,59 0,254 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, Kiel 

Bright 
2004 * 0,61 0,132 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, 

Mecklenburg Bright 
2004 * 0,41 0,178 Flygplan Scheidat et al 2008 

Södra Kattegatt, 

bälthavet, västra 

Östersjön  

2005 10 614 0,28 0,35 Båt Sveegaard et al 2013 

Västra Östersjön, Kiel 

Bright 
2005 * 0,43 0,422 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, 

Mecklenburg Bright 
2005 * 0,68 0,121 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, 

Mecklenburg Bright 
2006 * 0,45 0,345 Flygplan Scheidat et al 2008 

Västra Östersjön, Kiel 

Bright 
2006 * 0,45 0,186 Flygplan Scheidat et al 2008 

Södra Kattegatt, 

bälthavet, västra 

Östersjön  

2012 18 495 0,27 0,61 Båt Sveegaard et al 2013 

Bälthaven, Sydvästra 

Östersjön 
2013 21 390 * 0,62946 Akustik SAMBAH 2016 

       
       

Rügen, 

Pommernbukten 
1995 * * 0,071 Flygplan 

Benke et al 2014 refererar till 

Berggren et al 2004 

Rügen, 

Pommernbukten 
1995 * * 0,013 Flygplan 

Benke et al 2014 refererar till 

Berggren et al 2005 

Egentliga Östersjön 2001 * * <0,1 Flygplan 
Koschinski 2001 refererar till 

BMBF 1991 

Rügen, 

Pommernbukten 
2002 * * 0,001 Flygplan 

Benke et al 2014 referar till 

Berggren et al 2004 

Pommernbukten 2002 * 0,73 1,016 Flygplan Scheidat et al 2008 

Pommernbukten 2004 * 1,06 0,008 Flygplan Scheidat et al 2009 

Pommernbukten 2005 * 1,07 0,004 Flygplan Scheidat et al 2010 
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Pommernbukten 2005 * 1,13 0,006 Flygplan Scheidat et al 2011 

Pommernbukten 2005 * 0,84 0,058 Flygplan Scheidat et al 2012 

Östersjön 2013 * 497 0,00375 Akustik SAMBAH 2016 

 

Bilaga 3 – Könsmognad 

Bilaga 3. Tabell över ålder vid könsmognad och region. 

* Avser avsaknad av data. 

Region Kön 
Ålder vid 

könsmognad (år) 
SD 

Totalt 

antal 
Referens Datatyp 

Östersjön ♀ 4,95 ±0,6 215 Kesselring et al 2018 Strandade+Bifångst 

Nordsjön ♀ 4,95 ±0,6 311 Kesselring et al 2018 Strandade+Bifångst 

Danmark ♂ 2,93 * * Sörenssen & Kinze 1994 Bifångst 

Danmark ♀ 3,64 * * Sörenssen & Kinze 1994 Bifångst 

Danmark ♂ 3–4 * 742 Lockyer & Kinze 2003 Strandade+Bifångst 

Danmark ♀ 3,5 
±0,0

8 
537 Lockyer & Kinze 2003 Strandade+Bifångst 

Gulf of 

Maine 
♂ >3 

* 
31 Read & Hohn 1995 Bifångst 

Gulf of 

Maine 
♀ 3,36 

±13 
102 Read & Hohn 1995 Bifångst 

Västra 

Grönland 
♂ 2,5 

* 
91 Lockyer et al 2001 Skjutna 

Västra 

Grönland 
♀ 3,6 

* 
85 Lockyer et al 2001 Skjutna 

Island ♂ 2,6 
±0,0

99 
664 Ólafsdóttir et al 2003 Bifångst 

Island ♀ 4,4 
±0,3

18 
335 Ólafsdóttir et al 2003 Bifångst 

Skottland ♂ 4,35 * 143 Learmonth et al 2014 Bifångst 

Skottland ♀ 5 * 178 Learmonth et al 2014 Bifångst 

Tyskland ♀ 4,58 
* 

* 
Koschinski 2001 refererar till 

BMMF 1997 
* 

Danmark ♂ 3,11 
* 

* 
Koschinski 2001 refererar till 

Clausen & Andersen 1988 
* 

Danmark ♀ 3,5 
* 

* 
Koschinski 2001 refererar till 

Clausen & Andersen 1989 
* 

 

Bilaga 4 – Dräktighetstakt 

Bilaga 4. Tabell över uppskattad dräktighetstakt för tumlare från olika regioner.  

* Avser avsaknad av data. 

Region Dräktighets takt Antal (n) Referens 

Danska vatten 0,61–0,73 * Sörenssen & Kinze 1994 

Danska vatten 0,79 * Koschinski 2001 refererar till Clausen & Andersen 1988 

Danska vatten 0,84 * Koschinski 2001 refererar till Mohl-Hansen 1954 

Gulf of Maine 0,93 (SE 0,07) 14 Read & Hohn 1995 

Isländska vatten 0,98 (SE 1,76) 50 Ólafsdóttir et al 2003 

Skotska vatten 0,40 (CI 0,26–0,55) 17 Learmonth et al 2014 

Tyska vatten 0,78 * Koschinski 2001 refererar till BMBF 1997 

 


