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Varför ett marina däggdjursprogram?

• Toppkonsumenter, bra indikatorer 
för:
• Ekosystemens tillstånd
• Effekter av mänskliga 

aktiviteter inklusive miljögifter
• Förekomst av olika 

smittämnen som kan smitta 
marina däggdjur, andra djur 
och/eller människor

• ”One Health"
• Begränsad kunskap, särskilt 

smittämnen och valdjur Foto: GMWSRS



Hälso- & sjukdomsövervakning

• Övervakning av 
sjukdomstillstånd hos sälar 
(NRM) och sjukdomstillstånd 
hos andra vilda djur (SVA) 
pågått sedan länge

• Ett nytt, gemensamt 
övervakningsprogram som 
omfattar sälar och valdjur 
lanserades  2021 

• Levereras på uppdrag av HaV Foto: A Bisther



Undersökning av sälar, tumlare och andra valdjur
• Strandade djur- funna döda utan känd 

dödsorsak
• Djur som fångas oavsiktligt i nät 
• Sälar som tas i samband med jakt

Detta ger oss möjlighet att: 
• Följa trender i patologiska förändringar, 

närings- och reproduktionstillstånd 
• Kartlägga dödsorsaker och sjukdomar
• Upptäcka nya hot
Prover och data samlas in till nuvarande och 
framtida studier

Vem gör vad? Skillnad i insamling

Foto: SVA



1.Ett djur hittas dött och 
rapporteras

marinadaggdjur.nrm.se
www.sva.se/dottdjur

2.Bedömning om vi bör 
obducera djuret eller inte

Om ja –> kustkontaktnätverk

Foto: Björn Broberg

Strandade djur: från observation till obduktion

http://www.sva.se/d%C3%B6ttdjur
http://www.sva.se/d%C3%B6ttdjur


Kustkontakter i strandningsnätverk

Foto: Björn Broberg

För vad?
- Insamling och paketering av djuret
- Provtagning
- Lokal transport
- Frysförvaring
- Transport till SVA

Vilka ingår?
- Privatpersoner
- Organisationer
- Polisen (för statens vilt)
- Kommuner
- Länsstyrelser
- Andra aktörer
- Universitet
- Fiskare



Undersökningar

• Obduktion för insamling av data och 
prover inklusive
• sjukdomsfynd, morfometri, 

näringstillstånd, reproduktion, diet, 
parasiter

• Riktade övervakning av väsentliga 
smittämnen

• Kompletterande diagnostik för fastställa 
dödsorsak eller undersöka sjukdomsfynd 

• Åldersbestämning 
• Organprover till NRM:s miljöprovbank och 

SVA:s biobank och med tillhörande data
• Data publiceras öppet och rapporteras till 

internationella åtaganden



Sjukdomsfynd vi följer (SVA)

• Smittor hos marina däggdjur 
i Sverige:
• Bakterier: Brucella sp., 

rödsjuka 
• Virus: Influensa A hos 

sälar och tumlare
• Svampinfektioner

• Icke-smittsamma sjukdomar: 
förlossningskomplikationer, 
tumörer, predation

Foton: SVA



Sjukdomsfynd vi följer (NRM)

• På 1970-talet visade undersökningar en hög frekvens av 
sammanväxta livmoderhorn i gråsäl och vikare som 
förhindrade dräktighet

• Höga halter av PCB och DDT

• Övervakning av hälsan hos sälar i Östersjön har pågått
på Naturhistoriska riksmuseet sedan 1970-talet

• “Baltic seal disease complex” beskrevs av Anders 
Bergman

• Sedan 1989 ingår sälpatologi i det nationella 
miljöövervakningsprogrammet, på uppdrag av 
Naturvårdsverket
– Flyttas helt till HaV 2023

Anders Bergman & Mats Olsson



Kloskador gråsäl ca 10% Binjurebarksförtjockning gråsäl 
20%

Åderförfettning/förkalkning gråsäl 20%

Baltic Seal Disease Complex (ungefärlig frekvens)

Tarmsår gråsäl 20%

Ocklusioner/stenoser livmoder: 
0-1% Vikare

Benförluster

Leiomyom (godartad tumör i livmoderväggen)
Gråsäl 0%
Enstaka fynd på ffa vikare



Vad vi följer…. forts. (NRM)

• HELCOM indikatorer på säl:
• Dräktighet
• Späcktjocklek

• Parasitförekomst och 
parasitskador

• Alla nya patologiska 
förändringar undersöks

Foto: Lars-Arne Söderberg



Miljögifter i tumlare

• 45 tumlare från de senaste 
15 åren har analyserats 

• Tungmetaller, PCB, 
pesticider, PBDE, PFAS, TBT 
och klorparaffiner

• Från två olika områden som 
kan representera två olika 
populationer  



Miljögifter 

• ACES vid Stockholms 
Universitet som har 
analyserat PCB, Pesticider, 
PBDE, Klorparaffiner och 
PFAS

• ALS Analytica har analyserat 
tungmetaller och selen

Naturvårdsverket har bekostat 
analyserna



Kvicksilver (lever):

Juveniler Adulter Juveniler Adulter
Skagerrak/norra Kattegatt       Skagerrak/norra Kattegatt                              

• Högst halt hade 
en 5-årig hona, 
därefter en 16-
årig hane (båda 
från Öresund)

• De flesta ligger i 
”no risk”-
kategorin



PFAS

• Ingen ålderskorrelation
• Ingen skillnad mellan 

områdena 
• Stabila halter över tid



Tennorganiska ämnen (sTBT)
• Höge halt hos 

vuxna djur

• Halterna har 
minskat över tid

• Sista fem åren: 
en tumlare hade 
halt över 
tröskelvärde för 
negativ effekt 
(en 16-årig 
hane)



Klorerade substanser – sista fem åren

Juveniler Adulter Juveniler Adulter
Skagerrak/norra Kattegatt                      Södra Kattegatt/Öresund

• Fortfarande högst halt av PCB, därefter sDDT



PCB i tumlare
• Har minskat 

över tid

• 27% av 
tumlarna de 
sista 10 åren 
har halt PCB 
över 10 ppm

Data även från Per Berggren



Gemensamt övervakning

• Våra olika fokusområden 
kompletterar varandra

• Mål: långsiktig hälso- och 
sjukdomsövervakning för 
att kunna följa trender, 
upptäcka nya hot och ge 
bra underlag för förvaltning 
av våra marina ekosystem
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