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Abstract 
 
The aim of this report was to establish what category the harbour porpoise is listed as on the 
Swedish national redlist as well as analyze what potential sub-criteria the species fulfills 
besides criteria already established. The aim was also to evaluate the willingness to pay for 
conservation of the harbour porpoise for the first time and make a comparison of the 
willingness to pay between geographic places where the harbour porpoise is currently existing 
and where it is not. The subpopulation of the harbour porpoise in Skagerrak-Kattegat is listed 
as vulnerable (VU) on the national redlist and the subpopulation in the Baltic sea is listed as 
critically endangered (CR). Actions and precautions which have been made for conservation 
and protection of the harbour porpoises in Swedish waters are new Swedish laws and law 
proposals as well as formations of organizations such as ASCOBANS and further research. The 
results from the survey showed that the mean of the single time payment sum those questioned 
were prepared to pay to retain the porpoises at a stable population level was 273 SEK. 
Geographically the study showed no significant difference in geographic position and where 
the harbour porpoise exists but showed that the inhabitants of the south-east coast were willing 
to pay about half the sum, 165 SEK, of the mean sum that the north-east coast were willing to 
pay, 335 SEK. The results regarding the populations’ conjecture of historical threats and 
threats nowadays showed a significant difference from reality. Overfishing of prey had the 
highest amount of answers as a threat both historically and nowadays. Bycatch, which is 
accepted as todays biggest threat by researchers and organizations, came third place in the 
results from the survey study with a percentage of 14.5 %.  
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Tumlaren (Phocoena phocoena) 

Den vanliga tumlaren återfinns i tempererade, kalla vatten.  Det finns tre underarter där den 
första återfinns i Svarta havet (P. p. relicta), den andra i Nordatlanten (P. p. phocoena) och 
den tredje underarten återfinns i norra Stilla havet (P. p. vomerina) (Berggren 1995, Börjesson 
2002). I svenska vatten förekommer P. p. phocoena i två populationer, en i Västerhavet samt 
en i Östersjön (Börjesson 2002). Västerhavets population, den s.k. Kiel-Mecklenburg-Bält-
Skagerrak-Kattegatt-populationen har en utbredning från de danska bälten genom Skagerrak 
och Kattegatt till Nordsjön där den har sin utbredningsgräns (figur 1) (Börjesson 2002). 
Östersjöpopulationen har en utbredning som sträcker sig till Skärgårdshavet mellan Finland 
och Åland (Viker 2016). Dessa två bestånd behandlas i de flesta fall som två isolerade 
populationer som har ett visst utbyte med varandra via de danska bälten. Detta utbyte leder 
till en viss problematik vad gäller att uppskatta antalet individer i varje bestånd samt hur och 
i vilken grad yttre faktorer påverkar de olika bestånden (Börjesson 2002). En tredje population 
vilken har en utbredning från södra Kattegatt och Bälthavet med en sydlig gräns vid 
Bornholmsdjupet omnämns ibland och kallas Bälthavspopulationen (Viker 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av sin förhållandevis lilla kroppsmassa och de kalla vattnen tumlaren lever i har 
tumlaren en hög energiomsättning där födointaget är stort, speciellt för honorna vilka kan vara 
dräktiga och digivande samtidigt (Viker 2016, Börjesson 2002). Uppskattningsvis är 
födointaget ca 3,5 % av kroppsvikten vilket är ca 1-2 kg per vuxen individ och dag (Berggren 
1995). Artens föda i de svenska vattnen utgörs i huvudsak av små feta fiskar (ca 20-25 cm) av 

Figur 1 Tumlarens utbredning i svenska vatten. Västerhavspopulationens östra utbredningsgräns syns vid 
områdena Kiel-Mecklenburg och populationens västra utbredningsgräns syns vid gränsen Skagerrak-Nordsjön. 
Östersjöpopulationen har sin nordligaste utbredningsgräns vid kartans slut där Skärgårdshavet tar vid (Berggren 
et al. 2002). 
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arterna sill (Clupea harengus), skarpsill (Sprattus sprattus), torsk (Gadus morhua) och pirål 
(Myxine glutinosa) men arten är generalist och intar även flera andra bytesdjur (Börjesson 
2002, Berggren 1995, Artfakta u.å.). Vid jakt dyker tumlaren efter bytesdjur vid botten och 
hämtar luft varannan minut men kan även göra längre dyk på ca 5-6 minuter (Berggren 1995). 
Vid de djupa dyken fastnar ibland tumlaren i bottensatta fiskenät där valen drunknar då den 
inte kan komma upp till ytan för luft (Berggren 1995). Med hjälp av högfrekventa klickljud, s.k. 
ekolodljud som tumlaren producerar och skickar ut för att sedan ta emot igen efter att de träffat 
föremål i omgivningen ser tumlaren en bild av sin omgivning och eventuella bytesdjur (Viker 
2016). Tumlaren använder även ekolodljud för att kommunicera med varandra (ASCOBANS 
u.å.). Frekvensen vid vilken båtar med ekolod sänder ut ljud har visat sig vara inom samma 
frekvensområde som tumlarens hörsel (Artfakta u.å.). Ekolodsignalerna som sänds ut från 
båtar kan utgöra ett hot för artens jaktförmåga, kommunikationsförmåga och 
lokaliseringsförmåga om signalerna blandas ihop och det uppstår förvirring i vilka signaler 
som är egenproducerade och vilka som är utsända från båtar (Artfakta u.å.). Båttrafiken har 
tidigare visat sig utgöra ett hot för tumlaren då höga bullernivåer gett tumlare permanenta 
hörselskador (Carlström, Königson och Rappe 2008). 

Tumlaren blev fredad enligt svensk jaktlag och svenska jaktförordningen samt fridlyst enligt 
artskyddsförordningen i Sverige år 1973 tillsammans med resterande valarter (Viker 2016, 
SFS: 2007:845). Ökningen av skyddsstatusen berodde antagligen på att arten minskat under 
1900-talet p.g.a. hård och omfattande jakt som pågick fram till 1900-talets mitt (Viker 2016). 
Trots den ökade skyddsstatusen har tumlaren fortsatt minska i antal och både populationen i 
Östersjön och populationen i Västerhavet är med på den nationella rödlistan över hotade arter 
i Sverige (Bernes 2011, Artfakta u.å.). I Östersjön är arten akut hotad (CR) och populationen i 
Västerhavet är sårbar (VU) enligt den svenska nationella rödlistan (Bernes 2011, Artfakta u.å.).  

Antalet individer i Östersjöpopulationen är betydligt färre än populationen i Västerhavet. En 

inventering av abundansen av tumlare utfördes för första gången av Berggren (1995) i 

Östersjön (Polska vatten exkluderade p.g.a. utebliven tillåtelse) där abundansen uppskattades 

till 1200 individer. År 2002 hade individantalet halverats till ca 600 individer och senaste 

uppskattningen 2011 är en population på färre än 250 individer (Bernes 2011, Berggren et al. 

2002). Utöver att individantalet minskat drastiskt har tumlaren i Östersjön även dragit sig 

tillbaka från sin norra utbredningsgräns och återfinns idag generellt enbart runt danska bält 

och Kattegatt vilket är deras mest extrema västliga utbredningsgräns (ASCOBANS u.å.). Enligt 

ASCOBANS (2018) har populationen i Västerhavet sjunkit drastiskt sedan 1994. 

Uppskattningsvis omfattade populationen i Västerhavet ca 28 000 individer 1994 och en 

mätning 2005 visade att individantalet var ca 19 000 (Berggren et al. 2013).  

1.2 Willingness To Pay (WTP) 

Willingness To Pay (WTP), även kallat betalningsvilja, är i grunden av ekonomiskt ursprung 

och tas hänsyn till framförallt vid marknadsföring, prissättning och vid utveckling av nya 

produkter (Breidert, Hahsler och Reutterer 2006). Le Gall-Ely (2009) skriver att konceptet av 

betalningsvilja, eller WTP, dök upp för mer än ett sekel sedan i ekonomisk litteratur. WTP 

utformades till en början för att fastställa priser för allmänna varor och tjänster. Idag används 

WTP i större utsträckning bl.a från att undersöka värdet av mänskligt liv till att utreda hur man 

kan minimera risker för olika hotbilder mot mänskligt liv eller till att återförena Korea. I 

områdena försäljning och marknadsföring är begreppet nyare där en tidig studie utfördes av 

Goldberg, Green och Wind 1984. För att öka lönsamheten för en produkt som erbjuds är det 

viktigt att ha en prissättningsstrategi anpassad till den marknadsmiljö som man befinner sig i 

för att inte undgå värdefulla källor, exempelvis befolkningens uppfattning av en art (Breidert, 

Hahsler och Reutterer 2006). Vid metoder för att mäta WTP med enkätundersökningar där 

det inte förekommer en bindande betalning kommer resultatet vara påverkat av vissa 

felmarginaler och resultatet kommer generellt att visa en överskattning i förhållande till den 

egentliga betalningsviljan. Uttrycket WTP bygger på att undersöka den maximala summa en 

individ är villig att betala för en produkt eller tjänst (Varian 1992, Le Gall-Ely 2009).  
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Betalningsvilja fungerar idag även som en viktig faktor att ta hänsyn till vid bevarandeinsatser 

och naturresursförvaltning (Bostedt, Ericsson och Kindberg 2007). Tidigare undersökningar 

för att bestämma betalningsviljan för att bevara vilt har utförts för flera rovdjursstammar, bl.a. 

järv (Gulo gulo) och varg (Canis lupus). En undersökning utförd av Slimo (2017) visade att 

svenska befolkningens betalningsvilja för varg uppgick till 269 kr per person och år under en 

femårsperiod medan en tidigare undersökning utförd av Broberg och Brännlund (2007) visade 

att betalningsviljan för varg uppgick till 274 kr per person och år under en femårsperiod. För 

bevarandet av järv uppgick summan till mellan 965 kr och 1233 kr per person enligt en 

undersökning gjord av Ericsson, Kindberg och Bostedt (2007).  

1.3 Rödlistning  

Rödlistning är ett koncept som bygger på kunskap från inventeringar av arter för att bedöma 

deras tillstånd och upptäcka om arterna har minskat i antal eller utbredning. För att fastställa 

den specifika graden av rödlistning och därmed den s.k. utdöenderisken för varje art används 

ett flertal kriterier (Östergård 2018). Rödlistning sker både på en nationell och en 

internationell nivå med IUCN redlist och den nationella rödlistan. 

1.3.1 Nationell rödlistning 

Den nationella rödlistan bygger på IUCN:s internationella mall men framställs av 

ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Rödlistan har nio kategorier; utdöd (EX), nationellt utdöd (RE), akut hotad (CR), stark hotad 

(EN), sårbar (VU), nära hotad (NT), kunskapsbrist (DD), ej bedömd (NE) och ej tillämplig 

(NA) (figur 2) (Nordström 2017). I vissa fall används sex kategorier för den nationella 

rödlistan, nationellt utdöd, akut hotad, starkt hotad, sårbar, nära hotad och kunskapsbrist 

(Östergård 2018). Kriterierna A-E används för att lista olika arter i någon av de nio 

kategorierna där minst ett av kriterierna för just den kategorin ska uppfyllas för att en art ska 

rödlistas, d.v.s. listas under något hot. I bilaga 1 återfinns kriterierna för de tre kategorierna av 

hot. Tröskelvärdena för alla kriterier är den nedre nivån av vad som krävs för att rödlista en 

art (Ljungberg u.å.). Tröskelvärdet för kriterium A innebär att det skett en 

populationsminskning på minst 15 % som pågått under antingen tre generationer eller 10 år, 

beroende på vad som är längst för den specifika arten. Kriterium B behandlar små 

utbredningsområden där en arts utbredningsområde är <40 000 km2 eller en arts 

förekomstarea är <4000 km2. Dessutom ska tre underkriterier vara uppfyllda. Kriterium C 

innebär att populationen är liten med ett individantal på <20 000 individer tillsammans med 

en fortgående minskning av individantalet. För kriterium D gäller istället att populationen är 

väldigt liten eller har en väldigt begränsad förekomstarea vilket gör att arten i fråga blir extra 

känslig för slumpmässiga faktorer eller annan påverkan. Detta kriterium kräver inte någon 

pågående minskning. Det sista kriteriet, E, innebär att vid en Population Viability Analysis 

(PVA), vilken är en kvantitativ analys av en arts utdöenderisk, uppgår risken på 5 % eller mer 

att arten kommer vara utdöd inom 100 år (Nordström 2017). 
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Figur 2 En schematisk bild över hur den nationella rödlistan är uppdelad. Det första som tas hänsyn till är om 

arten är bedömd eller ej bedömd. Kategorierna sårbar, starkt hotad och akut hotad är de kategorier där arten 

klassas som hotad. Livskraftig innebär att arten inte är under något hot. 

Kategorierna innehåller specifika kriterier för att en art ska listas som respektive kategori. När 

en art bedöms som utdöd (EX), vilket är den starkaste rödlistningen en art kan kategoriseras 

som, innebär det inga tvivel att den sista individen globalt av denne art har dött (Nordström 

2017). En enbart nationellt utdöd (RE) art bedöms som detta när den sista individen som 

potentiellt var kapabel till reproduktion utan tvekan antingen har dött eller lämnat landets 

gränser alternativt att en individ vilken är av återkommande slag har försvunnit eller dött 

(Nordström 2017).  

Akut hotad (CR) är den första kategorin på rödlistan där arter som faller under denna kategori 

räknas som hotade. Denna kategori är också den starkaste kategori av hot på rödlistan 

(Nordström 2017). Den nationella rödlistans tre hotkategorier och deras kriterier beskrivs i 

bilaga 1. En art bedöms som akut hotad när något av kriterierna A-E för akut hotad är uppfyllt. 

Kriterierna A, C och D behandlar populationsminskning och kriterierna B och E behandlar 

utbredning och utdöenderisk (PVA). Detta gäller för alla kategorier av hot (Nordström 2017). 

För att en art ska bedömas som starkt hotad (EN) måste något av kriterierna A-E för kategorin 

starkt hotad uppfyllas. Detsamma gäller för att kategorisera en art som sårbar (VU) 

(Nordström 2017). När en art har bedömts enligt rödlistekriterierna men inte uppfyller kraven 

för de tidigare hotkategorierna, akut hotad, starkt hotad och sårbar, men fortfarande löper en 

risk att klassas som detta inom en snar framtid hamnar arten i kategorin nära hotad (NT). 

Arter som bedöms mot kriterierna för rödlistning men inte uppfyller något av kriterierna för 

de tidigare nämnda kategorierna och inte heller löper stor risk att klassas enligt dessa tilldelas 

kategorin livskraftig (LC). I denna kategori återfinns arter vilka är vanliga och har en stor 

utbredning (Gärdenfors 2005). Kunskapsbrist (DD) innebär att det hos en art saknas 

information om dels populationsstatus, dels utbredningsstatus för att kunna göra en 

bedömning vare sig direkt eller indirekt av vilken utdöenderisk arten har. En art som räknas 

till ej bedömd (NE) har helt enkelt inte bedömts, ofta till följd av kunskapsbrist. När en art är 

ej tillämplig (NA) innebär det att den inte är lämplig att bedömas p.g.a. att den exempelvis 

introducerats till Sverige antingen genom människans hjälp efter 1800-talet eller invandrat 
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naturligt efter 1800-talet och därmed inte har en historia av tillräckligt många generationer för 

att ge information till en korrekt rödlistning. Alternativet är att artens taxonomi är oklar eller 

att arten har en låg taxonomisk rang1 (Nordström 2017). 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att analysera tumlarens bevarandestatus i svenska vatten och 

utreda vilka åtgärder som vidtagits till förmån för arten. Syftet är även att undersöka 

allmänhetens uppfattning om vilka hot arten står inför samt vilket värde respondenterna anser 

att arten har enligt WTP. 

Frågeställningarna denna rapport har i syfte att besvara är: 

(i) Varför är tumlaren idag hotad? 

(ii) Vilken nationell rödlistekategori tillhör arten och varför tillhör tumlaren denna kategori?  

(iii) Vilka åtgärder vidtas för att skydda och bevara arten? 

(iv) Vilka historiska och nutida hot tror allmänheten påverkar artens bestånd idag?  

(v) Vilken nationell rödlistekategori tror respondenterna att tumlaren är klassad som dels i 

Östersjön, dels i Västerhavet? 

(vi) Vilken maximal engångssumma är respondenterna villiga att avvara för att skydda och 

bevara arten? 

2. Metod och material 

Litteraturen till denna rapport består dels av publicerade doktorsavhandlingar, dels av peer-

reviewed publikationer online. Sökningarna har huvudsakligen avgränsats med orden: 

Tumlare, Phocoena phocoena, Porpoise, Östersjön, Rödlistning, IUCN, Västerhavet och WTP. 

Fokus för denna rapport har avgränsats till tumlarens i svenska vatten. Material online är 

huvudsakligen hämtat från myndigheter och Web of Science. Material som inte är inhämtat 

från tidigare nämnda källor är granskade och anses trovärdiga. 

Vid analysering av rödlistningen för tumlaren gjordes en granskning och sammanställning av 

vilka fastställda kriterier tumlaren uppfyller. Utöver det utfördes sedan en analys av vilka 

delkriterier tumlaren uppfyller vilka ej kan fastställas som uppfyllda då vissa delar i kriteriet ej 

uppfylls. Vid analysering av svarsdata från enkäten delades alla svenska kommuner upp i fyra 

geografiska områden; nordostkust, sydostkust, västkust och inland. Avgränsningen för inland 

gjordes för kommuner vilka inte hade någon förbindelse till havsområden. Gränsen för 

nordostkust och sydostkust drogs mellan Östhammar kommun och Norrtälje kommun vilket 

representerar tumlarens norra utbredningsgräns i Östersjön. Gränsen mellan västkust och 

sydostkust drogs vid Trelleborg kommun och Vellinge kommun vilken representerade 

tumlarens östligaste gräns i västerhavet. När kommunerna var uppdelade i dessa fyra områden 

fördes data från kommunerna vilka besvarat enkäten samman till dessa fyra områden. Dessa 

data användes sedan i programmet ArcMap 10.5.1 (2017) för att framställa en översiktskarta 

över betalningsvilja. Ett slutgiltigt envägs ANOVA-test utfördes för att beräkna signifikansen 

för betalningsviljan och om respondenten sett tumlare oavsett om tumlaren var levande eller 

död. En standard signifikansnivå enligt ekologiska studier användes där p<0,05. Övriga data 

beräknades i programmet Microsoft Excel (2016). 

2.1 Enkätens utformning 

Enkäten som använts i denna rapport utformades med hjälp av verktyget Textalk Websurvey. 

Första utskicket skedde 2018-04-03 och enkäten stängdes 2018-05-06. Enkäten som 

användes innehöll sammanlagt 13 frågor och två informationstexter, en om tumlare samt en 

                                                           
1 Låg taxonomisk rang innebär en rang ofta lägre än underart, exempelvis varietet eller form. Inom zoologin 
bestäms arter enbart till rangen underart. 
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om rödlistning (bilaga 2). Det huvudsakliga syftet med enkäten var att jämföra geografisk plats 

med vilken engångssumma personen i fråga var villig att betala för att bevara tumlaren. 

Svarsalternativen för summan gavs i olika intervaller mellan 0 - >1500 kr och för att få fram 

en korrekt medelsumma beräknades medelvärdet för varje intervall, exempelvis omvandlades 

intervallet 200-300 kr till 250 kr för beräkning av medelvärde (bilaga 2). Vid beräkning av 

betalningsviljan och sedan överföring till karta delades intervallet 0->1500 kr upp i fem 

kategorier; 0 kr, 25-300 kr, 300-600 kr, 600-1300 kr och >1500 kr. 

Enkäten hade även i syfte att undersöka vilka hot respondenterna trodde låg bakom tumlarens 

minskning där ett flertal svarsalternativ gavs och utrymme även gavs för eget tillägg (bilaga 3). 

Enkäten delades via sociala medier och via naturskyddsföreningens sida och till diverse 

idrottsklubbar. Via sociala medier delades enkäten i ett flertal natur- och djurinriktade grupper 

och enkäten delades även till programstuderande vid programmet biologi- och geovetenskap 

samt högskoleprogrammet i naturguidning vid Umeå universitet (bilaga 3). Totalt gav enkäten 

111 svar. 

Enkätens huvudsakliga syfte var att besvara följande punkter: 

- Betalningsvilja (WTP) 

- Geografisk plats 

- Respondenternas uppfattning om historiska och nutida hot mot tumlare 

- Respondenternas uppskattning av rödlistekategorierna för båda delpopulationerna av 

tumlare 

3. Resultat 

3.1 Tumlarens historiska och nutida hot  

Artens minskning kan kopplas dels till naturliga faktorer, dels till mänsklig påverkan. 

Tumlaren har en säsongsbunden parning vilket innebär att om en hona inte blir dräktig ett år 

eller om hon förlorar sin kalv måste hon vänta till nästa år för att kunna få avkomma vilket 

innebär en naturlig begränsning för artens populationsökning (Berggren 1995). Baserat på 

studier från flasknosdelfiner (Tursiops) antas honorna lätt förlora sina första- och 

andraårskalvar, detta p.g.a. att honan är oerfaren av att sköta sina kalvar men även andra 

faktorer kan spela roll (Berggren 1995). Med orsak av detta överlever enbart 3-4 kalvar per 

hona till vuxen ålder vilket kan ses i dokumenterade dödsfall från stränder där mängden 

årskalvar är proportionellt högre i relation till äldre individer (Berggren 1995). Utöver dessa 

naturliga faktorer som begränsar populationerna är bifångst erkänt som det största hotet mot 

arten av både forskare och organisationer (Carlström, Königson och Rappe 2008, ASCOBANS 

u.å.). Likt andra valarters utbredning och rörelsemönster är tumlarens delvis kopplat till hur 

deras bytesdjur rör sig och en konsekvens av detta blir att arten blir sårbar om dess bytesdjur 

försvinner genom exempelvis överfiske (Börjesson 2002).  

Båttrafiken har under 1900-talets senare hälft lett till ett ökat hot och kan ha negativa effekter 

på arten då kalvningstiden infaller under samma tidpunkt som användandet av fritidsbåtar är 

som högst (Carlström, Königson och Rappe 2008, Artfakta u.å.). Hotet uppkommer då kalvar, 

men även vuxna individer, kan skadas fysiskt av motorernas propellrar (Carlström, Königson 

och Rappe 2008). En ökad användning av fritidsbåtar och därmed en ökande bullernivå har 

visat sig ge permanenta hörselskador och kan slå ut naturliga ljud i omgivningen samt 

möjligtvis tumlarens egna ekolodsignaler (Carlström, Königson och Rappe 2008, ASCOBANS 

u.å.). Frekvensen för ljud som sänds ut från ekolod som används av fartyg och fritidsbåtar är 

inom samma frekvensområde som tumlarens hörsel och kan därmed utgöra ett hot mot jakten 

med artens egenproducerade ekolodsignaler (Artfakta u.å.). 
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Enligt Norström (2017) har perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) sedan 1950-talet 

använts i diverse produkter där de spridits till miljön. Troligtvis bryts dessa aldrig ned i miljön 

och kommer då att bioackumuleras hos organismer samt biomagnifieras hos toppredatorer. 

De högsta halterna som uppmätts av PFAS har varit hos minkar, sälar och uttrar vilka alla likt 

tumlaren är högt i näringskedjan vilket därmed kan innebära ett framtida hot. PFAS har även 

bevisats vara reproduktionsstörande hos organismer och misstänks även vara 

cancerframkallande hos bl.a. människor. 

3.1.1 Populationen i Västerhavet 

För populationen i Västerhavet finns ingen historia av jakt beskriven lik den som skett i 
Östersjön (Berggren 1995). Jakt av tumlare har bedrivits i ett flertal havsområden bl.a. vid 
Grönland och Island men sammanhängande bevis av jakt från Västerhavspopulationen saknas 
(Culik 2011). Oavsett om jakt bedrivits har man sett en tydlig nedgång även hos denna 
population de senaste årtiondena (Berggren 1995). Det största hotet har varit och är ännu idag 
oavsiktlig bifångst med framförallt bottensatta garn (Berggren 1995). En mätning utfördes 
1994 för att uppskatta bifångsten av tumlare hos 16 olika fiskeleverantörer och visade en 
nedgång på 2,9 % av tumlare varje år enbart genom nätfiske vid botten (Berggren 1994). Enligt 
International Whaling Comission (IWC) är en nedgång på 1 % genom bifångst anledning till 
oro och inte under några omständigheter får en nedgång på över 2 % förekomma (Berggren 
1995). Denna population, till skillnad från Östersjöpopulationen som saknar naturliga fiender, 
är inte toppredator i sin näringskedja vilket innebär att ännu ett hot är predation från 
späckhuggare (Orcinus orca) (Cosentino 2015). 

3.1.1 Populationen i Östersjön 

Det tidigaste beviset på tumlare i Östersjön är i form av ben som har återfunnits på Öland och 
Gotland och kan dateras till 5000-6000 år tillbaka samtidigt som människan bebodde dessa 
öar. Troligtvis startade tumlarjakten redan då (Berggren 1995). Under 13oo-talet förekom 
organiserad jakt av tumlare där deras kött och späck såldes framförallt till Polen men de flesta 
länder runt Östersjön var inblandade i handeln (Berggren 1995). Denna handel och jakt 
fortsatte in på 1800-talet med en paus därefter men återupptogs igen under första och andra 
världskriget. Under första och andra världskriget dödades ca 500 individer per år vid jakt 
enbart i danska vatten (Berggren 1995). Jakten tillsammans med bifångst i bottensatta fiskenät 
är erkänt som två av de största nutida och historiska hoten mot populationen (Carlström 2003, 
Börjesson 2002, Berggren 1995).  

Övergödning och överfiske av tumlarens föda utgör ett hot mot Östersjöpopulationen då dessa 
faktorer påverkar födan dels kvalitetsmässigt, dels i vilken mängd födan förekommer 
(Carlström, Königson och Rappe 2008). Tumlarens föda i de svenska vattnen utgörs i 
huvudsak av små feta fiskar där torsk och sill är viktiga födokällor trots att arten är generalist 
(Berggren 1995, Artfakta u.å.). Industrifiske och överfiske av dessa har bidragit till att viktiga 
födokällor för arten har minskat i utbredning (Carlström, Königson och Rappe 2008, Berggren 
1995, Artfakta u.å.).  

Miljögifterna polyklorerade bifenyler (PCB) och diklordifenyltrikloretan (DDT) har lett till ett 
ökat hot mot tumlaren under 1900-talets senare hälft (Carlström, Königson och Rappe 2008). 
PCB har mätts i tumlare dels från Arktis, dels från Östersjön där den sistnämnda populationen 
hade 10 gånger högre halt av PCB än de förstnämnda (Carlström, Königson och Rappe 2008). 
De mängder av PCB som uppmätts hos tumlare från Östersjön kan påverka både det endokrina 
systemet och immunförsvaret (Lindahl, Rappe och Westerberg 2003). En japansk studie 
visade en hög halt av DDE (diklordifenyldikloreten), vilket är en nedbrytningsprodukt av DDT, 
hos vuxna hanindivider av tumlare (Phocoenoides dalli). Hanarna visade sig ha lägre nivåer av 
testosteron ju högre koncentration av DDE späcket innehöll. Dessa låga testosteronnivåer kan 
leda till en störning i reproduktionsförmågan (Miyazaki et al. 1987). Vid hårda vintrar när 
Östersjön blir istäckt dör många tumlare eftersom de inte kan stanna under ytan mer än 5-6 
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minuter och då riskerar att bli kvar under isen där de blir fastfrusna (Bernes 2011, Börjesson 
2002).  

Ohållbara nivåer av bifångst har rapporterats från ett flertal platser i Östersjön och 
populationen i Östersjön har en bifångstnivå som överstiger den kalkylerade kritiska 
mortalitetsgränsen för populationen (Carlström 2003). Enligt Culik (2011) kan tumlaren inom 
en snar framtid vara utdöd p.g.a. den begränsade förekomsten av arten i Östersjön och de 
ohållbara bifångstnivåer som existerar om inte åtgärder vidtas för att motverka den mänskliga 
påverkan på artens dödlighet.  

3.2 Nationell rödlistning av tumlare 

Tumlarens delpopulationer i Västerhavet och Östersjön är båda analyserade efter de 

rödlistekriterier som finns för varje kategori. Resultatet enligt den nationella rödlistan är för 

Västerhavspopulationen kategori sårbar enligt kriterierna VUA2bd; C1 och akut hotad för 

populationen i Östersjön enligt kriterierna CRC2a(ii) (Artfakta u.å.). 

3.2.1 Populationen i Västerhavet  

Kriterierna VUA2bd; C1 innebär att arten uppfyller både alternativ b och d för nummer 2 i 

kriterium A och nummer 1 i kriterium C för kategori sårbar. Detta (A2) innebär att 

populationen i Västerhavet dels uppfyller en populationsminskning på minst 30 % där orsaken 

leds till (b) ett lämpligt abundansindex för arten tillsammans med (d) faktiskt eller potentiell 

exploatering av arten vilket i detta fall är bifångst. Tumlaren i Västerhavet har haft en beräknad 

minskning på ca 40 % (30-50) där den övre gränsen på 50 % uppfyller kriterium A2 för kategori 

starkt hotad men medelvärdet (40) ligger under detta gränsvärde, dock över kategori sårbar. 

Utöver populationsminskningen är (C1) individantalet uppskattat till färre än 10 000 individer 

kapabla till reproduktion (ca 2000) tillsammans med en fortgående minskning med minst 10 

% inom 10 års tid eller tre generationer vilket är kriterium C i kategori sårbar (tabell 1). Ett 

antal på 2000 reproduktiva individer uppfyller kriterium C för starkt hotad men arten saknar 

kriterierna 1 alt. 2 (minskning på 20 % inom 5 år alt. ett individantal på <250 individer inom 

en delpopulation). Beroende på vilka värden som skattats som sedan används i bedömningen 

varierar kategorin mellan sårbar och starkt hotad men den mest accepterade kategorin och 

även den som fastställts av ArtDatabanken SLU är sårbar (VU). Artens utbredningsområde är 

sammanlagt beräknat till ca 14 000 km2 vilket går under kriterium B för utbredning i kategori 

sårbar men två av tre uppfyllda kriterier mellan a-c saknas. 

Tabell 1 Kriterierna för kategoriseringen av populationen av tumlare i Västerhavet där kriterier som är uppfyllda 
och skattade är fetmarkerade och potentiella delkriterier är kursiverade. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Populationen i Östersjön 

Delpopulationen i Östersjön är klassad som akut hotad enligt kriterierna CRC2a(ii). I 

kriterium C för kategorin akut hotad är alternativ (ii) inom alternativ 2a uppfyllt (tabell 2). 

Detta kriterium innebär att populationen är beräknad till färre än 250 individer kapabla till 

reproduktion och en fortgående minskning av antalet reproduktiva individer där minst 90 % 

av dessa är begränsade till enbart en delpopulation.  
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Tabell 2 Kriterierna för kategoriseringen av populationen av tumlare i Östersjön där kriterier som är uppfyllda 
och skattade är fetmarkerade och potentiella delkriterier är kursiverade. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Åtgärder för att bevara och skydda tumlaren 

Tidiga åtgärder som vidtogs var att lagstifta om att skydda arten genom svensk jaktlag, svenska 

jaktförordningen och artskyddsföreningen 1973. Idag är det lag på att använda ljudskrämmor, 

s.k. pingers, vid vissa fiskemetoder för att undvika att tumlare fastnar i stormaskiga nät. I bl.a. 

Nordsjön och tyska Östersjöområdet gäller denna lag och det är även obligatoriskt att använda 

ljudskrämmor för fiskenät som är över 12 m i två svenska områden i Östersjön (Europeiska 

rådets förordning 2004/812/EG). Ett beslut om förbud mot fiske med drivgarn togs i bruk 

2008 vilket är till fördel för tumlaren där utfasningen ska ske med en procentuell nedgång 

varje år (Bernes 2011, Motion 2005/06: MJ446,). I USA har det har ifrågasatts om 

ljudskrämmorna har en betydande effekt för att minska bifångsten av tumlaren men studier 

har visat att ljudskrämmorna har använts med gott resultat (Bernes 2011, Motion 2005/06: 

MJ446,). Utöver tidigare nämnda lagar och lagförslag ska även försök att tillverka motorer 

med lägre bullernivåer göras för att motverka de ljudstörningar tumlaren utsätts för 

(Carlström, Königson och Rappe 2008). Ännu en åtgärd som vidtas är genom ett delmål i 

miljökvalitetsmålen, Hav i balans, levande kust och skärgård som syftar till att minska 

bifångstnivåerna och fastslår att de ej får överskrida 1 %. (Motion 2005/06: MJ446). Beslut 

har enligt Regeringskansliet (2016) även tagits om att skydda fyra nya marina områden i 

svenska vatten som ännu en åtgärd i syfte att gynna tumlaren. Sedan tidigare finns två marina 

skyddsområden i Hallands län till fördel för tumlaren och även dessa två områden ska utökas. 

Alla dessa marina skyddsområden ingår i systemet Natura-2000 och återfinns vid Skånes kust, 

havet kring Ven och i Gotlands och Kalmars län. Skyddsområdena är ett etappmål i miljömålen 

och syftar till att skydda minst 10 procent av marina områden till år 2020. Flera organisationer 

som fungerar över landsgränserna har uppkommit för att motverka tumlarens nedgång, 

exempelvis Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East 

Atlantic, Irish and North Seas (ASCOBANS). Även Helsingforskonventionen (HELCOM) är 

aktiva i att skydda Östersjön och dess biologiska mångfald (Havs- och vattenmyndigheten 

2018). Vidare forskning bedrivs nu även som en åtgärd för att avgöra om marina 

vindkraftverksparker kan komma att påverka artens hörsel permanent likt andra 

konstruktionsarbeten under havsytan (Carlström, Königson och Rappe 2008).  

3.3 Enkätresultat 

Sammanlagt gav enkäten 111 svar. Respondenterna från enkäten hade en åldersfördelning 

enligt den i figur 3 där flest tillhörde gruppen 20 – 25 år. Enkätresultatet visade att 61 

respondenter valde svarsalternativ kvinna som kön, 49 respondenter valde svarsalternativ 

man som kön och en respondent valde svarsalternativ annat som kön. Vid frågan om 

respondenten visste vad rödlistning är gavs svarsalternativen ja och nej. Av respondenterna 

svarade 98 att de visste vad rödlistning var och 13 respondenter svarade att de inte visste. 
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Figur 3 Åldersfördelningen hos respondenterna angivet i antal där varje ålderssegment som är representerat i 
figuren fanns som svarsalternativ i enkäten. 

Enkätresultaten över om respondenten tillhörde en förening redovisas i figur 4 där ett fåtal 

av respondenterna svarade mer än en kategori. Vid frågan om respondenterna sett en 

tumlare gavs svarsalternativen; ja levande, ja död, nej och vet ej. Enkätsvaren visade att fyra 

respondenter sett en död tumlare, 31 respondenter sett en levande tumlare, 73 respondenter 

inte sett en tumlare alls och fyra respondenter visste ej. 

 

Figur 4 Fördelningen av respondenternas svar över vilken typ av förening de tillhörde. Fler än ett svar var 
valbart. 

3.3.1 Respondenternas uppfattning av tumlarens historiska och nutida hot 

Överfiske av föda är det hot som flest respondenter tror är både det största nutida (35 %) hotet 

och det största historiska (29 %) hotet (figur 5). Tumlarens andra största nutida hot enligt 
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respondenterna är övergödning (17 %). Efter överfiske fick jakt näst flest svar som historiskt 

hot (24 %) (figur 5). Svaren från svarsalternativet annat återfinns i bilaga 3. 

 
Figur 5 Resultatet över respondenternas uppfattning av historiska och nutida hot mot tumlaren enligt 
enkätsvaren. Antal svar syns på x-axeln och svarsalternativen med potentiella hot syns på y-axeln.  

3.3.2 Respondenternas uppfattning om nationell rödlistning för tumlarens 

delpopulationer 

Vid enkätsvaren för vilken rödlistekategori respondenterna trodde de båda delpopulationerna 

är klassade som var svarsantalet för populationen av tumlare i Västerhavet högst för kategori 

starkt hotad (33 %) och sedan för kategori sårbar (31,5 %). Kategorierna nära hotad (14 %) och 

akut hotad (13 %) hade även de lika svarsantal för populationen i Västerhavet. För 

Östersjöpopulationen av tumlare var flest svar inom kategori starkt hotad (35 %) sedan akut 

hotad (28 %) och sedan sårbar (21 %). Livskraftig och nationellt utdöd för 

Östersjöpopulationen gav likt Västerhavspopulationen lägst antal svar men fler än 

Västerhavspopulationen (figur 4). 

 
 

Figur 6 Resultatet över vilken rödlistekategori tumlaren tillhör enligt respondenternas uppskattning. Antal svar 

syns i x-axeln och svarsalternativen med kategorier i y-axeln. Svaren för vilken rödlistekategori tumlarens 
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population i Västerhavet tillhör syns i grått och svaren för vilken rödlistekategori tumlarens population i Östersjön 

tillhör syns i blått. 

3.3.3 Betalningsvilja (WTP) för bevarandet av tumlare  

Resultatet från enkätundersökningen visade att medelsumman som en person maximalt är 

villig att avvara vid ett tillfälle för att skydda och bevara tumlaren vid en stabil populationsnivå 

uppgick till 273 kr. Geografiskt var medelsumman 165 kr för sydostkust, 249 kr för västkust, 

302 kr för inland och 335 kr för nordostkustenen. Resultatet visar att flest respondenter 

hamnade i kategori 2 och var villiga att betala mellan 25 - 300 kr (figur 3). Kategori 1, 0 kr, var 

jämnt fördelat i svar över inland, nordostkust och sydostkust medan västkusten saknade svar 

i denna kategori. Kategori 5, >1500 kr, hade flest svarande från nordostkusten och även en 

andel från västkusten medan sydostkusten hade noll i den kategorin och inlandet hade få. Av 

alla enkätsvar insamlade visade 6 % en negativ inställning till att bevara tumlaren, alltså föll 

under kategori 1 (0 kr). Medianen för resultatet blev 75 kr. Vid ett envägs ANOVA-test blev 

resultatet ett p-värde på 0,0574*10-3 mellan betalningsviljan och om respondenter sett tumlare 

oavsett levande eller döda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 En karta över Sverige uppdelat i fyra olika regioner, nordostkust, sydostkust, västkust och inland. 
Diagrammen visar fördelningen av vilken summa respondenterna i varje område är villig att avvara för att bevara 
och skydda tumlare. 
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4. Diskussion och slutsats 

Ett flertal naturliga begränsningar som exempelvis en säsongsbunden parning och en 

potentiell förlust av första- och andraårskalvar samt ett utbrednings- och rörelsemönster 

kopplat till bytesdjurens rörelsemönster kan vara en faktor till en begränsning i 

populationsökning. Tumlarens minskning idag kan dock med största sannolikhet kopplas till 

antropogen påverkan och den mängd bifångst av tumlare som rapporteras årligen vilken 

överstiger den rekommenderade maximala bifångstnivån som ska hållas för arten (Berggren 

1995).  Arten jagar både ytligt och vid botten vilket gör att ett flertal individer fastnar i 

bottensatta garn och drunknar (Berggren 1995). En historia av hård jakt är också av stor 

betydelse för Östersjöbeståndets låga siffror idag men sammanhängande bevis av jakt av 

Västerhavspopulationen saknas ännu. Jakt av tumlare har bedrivits i ett flertal havsområden 

bl.a. vid Grönland och Island där jakt även bedrivits in på 1900-talets senare hälft (Culik 2011). 

Jakt kan även ha bedrivits hos Västerhavspopulationen eller i havsområden omkring, 

exempelvis i Nordsjön, vilket kan kommit att påverka populationen i utbredningsområde eller 

individantal men sammanhängande bevis saknas. Hårda kalla vintrar i Östersjön med följd att 

det blir isläggning har också påverkat och påverkar även idag Östersjöbeståndet av tumlare 

(Börjesson 2002). En ökad sjöfart och fritidsbåtsanvändning utgör idag ett hot dels då 

motorpropeller kan skada tumlaren fysiskt, dels då de höga bullernivåerna kan ha en inverkan 

på tumlarens hörsel. Därmed blir naturliga ljud blir svårare för tumlaren att uppfatta vilket 

kan försvåra jakten för tumlaren (Carlström, Königson och Rappe 2008). Användning av 

ekolod hos yrkes- och fritidsbåtar kan innebära ett hot då dessa ekolodsignaler förväxlas med 

tumlarens naturliga ekolodsignaler vilket kan försvåra jakten för arten (Carlström, Königson 

och Rappe 2008, Artfakta u.å.).  

Miljögifterna PCB och DDT ansågs vara ett stort hot under 1900-talets senare hälft (Carlström, 

Königson och Rappe 2008). De mängder av PCB som uppmätts hos tumlare från Östersjön 

kan påverka både det endokrina systemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret 

(Lindahl, Rappe och Westerberg 2003). Enligt ASCOBANS (u.å.) har havsföroreningar visat 

påverka både tumlarens hälsa och fortplantningsförmåga.  En japansk studie visade en hög 

halt av DDE hos vuxna hanindivider av tumlare (Phocoenoides dalli). Hanarna visade sig ha 

lägre nivåer av testosteron ju högre koncentration av DDE späcket innehöll och dessa låga 

testosteronnivåer kan leda till en störning i reproduktionsförmågan vilket därmed kan utgöra 

en begränsning i populationsökning (Miyazaki et al. 1987). PCB och DDT har idag minskat 

men har istället ersatts av miljögifterna perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) vilka 

befaras bli ett stort hot framöver eftersom tumlaren är en predator som är högt upp i 

näringskedjan, i de flesta fall toppredator, och kan bioackumulera dessa ämnen (Lindahl, 

Rappe och Westerberg 2003).  Enligt Norström (2017) har PFAS bevisats vara 

reproduktionsstörande hos organismer och misstänks även vara cancerframkallande hos bl.a. 

människor. Med en historia av miljöföroreningar som DDT och PCB vilka haft en stor påverkan 

på organismer och även PFAS som befaras fungera som DDT bör vidare uppföljning och 

försiktighet vidtas för att se och eventuellt motverka potentiell påverkan på tumlare och andra 

organismer. 

Den nationella rödlistningen för tumlaren har bestämts till sårbar (VU) för populationen i 

Västerhavet och akut hotad (CR) för populationen i Östersjön. I Västerhavet har tumlaren haft 

en beräknad minskning på ca 40 % (30-50) där den övre gränsen på 50 % uppfyller kriterium 

A2 för kategori starkt hotad. Medelvärdet (40) ligger under detta gränsvärde, dock över 

kategori sårbar men tumlaren hamnar då i kategori sårbar. Ett antal på 2000 reproduktiva 

individer hos populationen i Västerhavet uppfyller kriterium C för starkt hotad men arten 

saknar kriterierna 1 alt. 2 (minskning på 20 % inom 5 år alt. ett individantal på <250 individer 

inom en delpopulation) och kan därför enbart klassas som sårbar. Artens utbredningsområde 

är sammanlagt beräknat till ca 14 000 km2 vilket går under kriterium B för utbredning i 
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kategori sårbar men två av tre uppfyllda kriterier mellan a-c saknas. Västerhavspopulationen 

uppfyller flera kriterier för kategori starkt hotad men saknar ett flertal delkriterier och kan 

därför enbart klassas som sårbar. Klassificeringen kan anses som rimlig med hänsyn tagen till 

den information som finns för populationen, man bör dock ha i åtanke att populationen 

uppfyller vissa delkriterier för starkare kategorisering vilket möjligtvis innebär att 

Västerhavspopulationen har en nedåtgående trend. Östersjöpopulationen kräver vidare 

studier för att med viss säkerhet kunna analysera potentiella övriga kriterier, exempelvis en 

nyare och mer exakt uppskattning av individantalet och utbredningsområde.  

Åtgärder som vidtas för att stabilisera arten är delvis lagändringar med förbud mot drivgarn 
och en bifångstnivå på max en procent, delvis förbättring vid tillverkning av båtmotorer till ett 
tystare alternativ (Carlström, Königson och Rappe 2008, Motion 2005/06: MJ446). Enligt 
Culik (2011) bör åtgärder vidtas i större utsträckning och inom en snar framtid för att undvika 
att tumlaren dör ut i Östersjön. Enligt Carlström, Königson och Rappe (2008) har flera 
konstruktionsarbeten under vatten setts ge permanenta hörselskador med dess höga 
ljudpulser och p.g.a. detta bedrivs nu vidare forskning om marina vindkraftsverksparker då 
dessa möjligtvis likt båtmotorer och andra konstruktionsarbeten kan påverka artens hörsel.  

4.1 Enkätsvar 

Resultatet angående vilket nutida och historiskt hot respondenterna tror att tumlaren står 
inför visade att högst andel svarande trodde att överfiske av föda var den största anledningen 
till varför arten var hotad både historiskt (29 %) och idag (35 %). Tumlarens andra största 
nutida hot enligt enkätsvaren var övergödning (17 %). Idag är bifångst erkänt som det största 
hotet mot tumlaren och enbart 14,5 % svarade bifångst som största hot idag. Av resultatet 
framgår då att respondenterna saknar kunskap om tumlarens hotbilder både historiskt och 
idag. Havet.nu, driven av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina 
forskningscentrum, informerar på sin hemsida om problem i havens ekosystem idag och 
nämner att övergödning, överfiske och gifter är stora hotbilder. Organisationen nämner att 
vattenomsättningstiden för området är en viktig faktor speciellt eftersom Östersjöns är 
omsättningstid är långsam (Havet u.å.). Naturskyddsföreningen nämner även på deras 
hemsida att övergödning och gifter är Östersjöns största hot (Naturskyddsföreningen 2016). 
World Wildlife Fund (WWF) belyser övergödning, utsläpp, överfiske och sjöfart som 
Östersjöns största hotbild (WWF 2018). Anledningen till varför överfiske och delvis 
övergödning var överrepresenterat som nutida hot kan med viss sannolikhet bero på att 
informationsflödet om just dessa problem belyses hos många aktörer vilka aktivt jobbar för 
Östersjöns problematik. Därmed hamnar problem vilka inte har en direkt påverkan på 
Östersjön som hav utan istället på organismerna som lever där i skymundan vid 
framställningen av problematiken i Östersjön. Å andra sidan hade bifångst (14,5 %) liknande 
slutresultat i procent som övergödning (17 %) vilket kan tyda på att informationsflödet från de 
aktiva aktörerna enbart påverkar i viss grad. 
 
Resultatet över deltagarnas uppfattning av vilken kategori tumlaren tillhör både i Östersjön 
och Västerhavet visade att flest svarande för Västerhavet föll i kategorierna nära hotad, sårbar 
och starkt hotad vilka är tidigt på rödlistan. För Östersjön föll istället flest svarande i 
kategorierna akut hotad, starkt hotad och sårbar vilka är senare på rödlistan. Som följd kan 
sägas att personerna som deltog i studien har en förståelse för att tumlaren i Östersjön är under 
en starkare grad av rödlistning och därmed hot än tumlaren i Västerhavet. Svarsprocenten för 
akut hotad (28 %) i Östersjön visar även att en stor del förstår att tumlaren är under starkare 
hot i Östersjön. För båda populationerna föll ca 1/3 (33%, 35 %) av svaren i kategorin starkt 
hotad vilket visar att respondenterna även förstår att tumlaren som art är hotad och finns med 
på rödlistan. 
 

Resultatet över betalningsvilja visade ingen större skillnad i villighet att betala beroende av 

geografisk plats och om tumlaren är naturligt existerande där. Nordostkusten var villiga att 

betala nästan dubbelt så mycket som sydostkusten men tumlaren är ovanlig vid sydostkusten 

och existerar inte vid nordostkusten så resultatet är därmed troligtvis inte beroende av 
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tumlarens existens geografiskt vid dessa områden. Avvikelser i resultatet syntes för resultatet 

av området västkusten där inget enkätsvar hamnade i kategori 1 (0 kr) medan resterande 

områden alla hade en andel vilka föll under kategori 1. Avvikelsen i detta fall kan bero på att 

tumlaren återfinns vid västkusten i en relativt stor population (19 000 individer) och boende 

vid västkusten blir därför villiga att betala en viss summa för att bevara tumlaren trots att deras 

medelsumma var lägst bland alla fyra områden. Medelsumman som en person maximalt är 

villig att avvara för att behålla tumlaren vid en stabil populationsnivå uppgick till 273 kr. Denna 

medelsumma var liknande den från undersökningen utförd av Slimo (2017) för att bevara varg 

vilken uppgick i 269 kr samt den utförd av Broberg och Brännlund (2007) vilken visade ett 

resultat på 274 kr för att bevara varg, dock var dessa betalningsviljor varje år under en 

femårsperiod. Resultatet från enkätundersökningen visade att medelsumman geografiskt var 

165 kr för sydostkust, 249 kr för västkust, 302 kr för inland och 335 kr för nordostkust. 

Tumlaren saknas både för inland och nordostkust vilka dock hade högst antal svar i kategori 5 

(>1500 kr). Enligt envägs ANOVA-testet var förhållandet mellan om respondenten sett 

tumlare och betalningsviljan signifikant. Detta enligt den standard signifikansnivån på p<0,05 

för ekologiska studier. Ett p-värde på 0,0574*10-3 visar att respondenter som sett tumlare 

oavsett levande eller döda, är villiga att betala en högre summa i betalningsvilja för att bevara 

tumlare. En felkälla vid detta test är att signifikansnivån är baserad på ekologiska studier och 

denna studie är social vilket innebär att en annan signifikansnivå möjligtvis är lämpligare att 

utgå ifrån för att bedöma om testet visade ett signifikant p-värde. Denna undersökning som 

utförts för att undersöka betalningsviljan för att bevara tumlare är den första som genomförts 

för arten och ger genom stickprov en bild av betalningsviljan. Vidare undersökningar behövs 

hos ett större antal respondenter för att få en mer korrekt bild av betalningsviljan för tumlare. 

En felkälla vid enkätundersökningen vilken kan påverka resultatet var att enkäten fick 111 svar 
och därmed inte kan representera en majoritet för något av de undersökta områdena. Utöver 
det hade västkusten få svarande, enbart 10 svar inhämtades från västkusten, vilket inte kan ge 
en helhetsbild över västkustens population. Enkäten delades via sociala medier samt via 
naturskyddsföreningens sida och diverse idrottsklubbar. Via sociala medier delades enkäten i 
ett flertal natur- och djurinriktade grupper (bilaga 3). Enkäten delades även till 
programstuderande inom biologi-, geovetenskap och naturguidning vid Umeå universitet. 
Resultatet kan därför blivit vinklat till naturvetenskapligt intresserade personer vid 
nordostkusten vilka möjligtvis är villiga att avvara en högre summa generellt än icke 
naturvetenskapligt intresserade personer.  

4.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att tumlaren idag är hotad både i Västerhavet och Östersjön 
men hotbilden är större för populationen i Östersjön. Kategorin som tumlaren är listad som i 
Västerhavet kan med den tillgängliga informationen sägas vara rimlig men man bör ta i 
beaktande att populationen uppfyller vissa kriterier av starkare kategorisering. För 
populationen i Östersjön krävs vidare studier, både om populationsstatus och om 
utbredningsstatus för att med viss säkerhet analysera om kategoriseringen är rimlig. Ett flertal 
åtgärder vidtas för att skydda arten och förhindra dess minskning dock behövs fler åtgärder 
inom en snar framtid för att bevara arten, framförallt i Östersjön. Respondenternas 
betalningsvilja som engångssumma uppgick till 273 kr, liknande den för varg, och ökade där 
tumlaren inte existerar. Resultatet över om respondenterna var villiga att betala en högre 
summa om de sett tumlare vid liv eller ej var signifikant (p=o,ooo574) enligt en signifikansnivå 
på p<0,05. Detta resultat är det första som publicerats om betalningsviljan för tumlare och det 
krävs fortsatta och mer omfattande studier för att med säkerhet kunna avgöra vilken 
medelsumma de olika områdena var villiga att avvara. Överfiske var överrepresenterat som 
nutida och historiskt hot från enkätsvaren vilket kan bero på informationsflödet via aktiva 
aktörer kring Östersjöns miljöproblem. Bifångst, vilket är erkänt som det största hotet idag, 
var det tredje största hotet idag enligt respondenterna med 14,5 % vilket tyder på att kunskap 
om arten saknas hos majoriteten av respondenterna. 
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Bilaga 1. Kriterier för kategorierna akut hotad (CR), 

starkt hotad (EN) och sårbar (VU) 

Tabell 1 Kriterierna för kategorin akut hotad (CR) där minst ett av kriterium A-E ska vara uppfyllt. För att 

kriterium A ska vara uppfyllt krävs att något av nummer 1-4 är uppfyllt och detsamma gäller för kriterium B med 
nummer 1-2. 

 

Tabell 2 Underkriterierna för kriterium B, utbredning, och C, population från föregående tabell i kategori akut hotad. 

 

B. Utbredning a. Utbredningen är kraftigt fragmenterad eller begränsad till ett lokalområde  
b. 
 
 
 
 

Beräknad eller observerad 
pågående minskning av 
något av i-v 

i. 
 

Utbredningsområde 

ii. Förekomstarea 

iii. Kvalitén på och/eller ytan av artens habitat 

c. Extrema fluktuationer i 
något av i, ii, iv, v 

iv. Antalet lokalområden eller delpopulationer 

v. Antalet reproduktiva individer 
C. Population 1. Fortgående minskning med minst 20 % i 5 år alt. 1 generation 

 2. En beräknad eller 
observerad minskning av 
antalet reproduktiva 
individer och ett av a-b 

a. Populationsstruktur 
enligt något av i-ii 

i. Ingen delpopulation 
uppskattas bestå av 
mer än 250 
reproduktiva individer 

ii Minst 95 % av alla 
reproduktiva individer 
är begränsade till en 
delpopulation 

b. Antalet reproduktiva individer fluktuerar extremt 

 
A. Population B. Utbredning C. Population D. Individer E. PVA 

1. Minskning med 90 % 
under de senaste 10 
åren alt. 3 generationer. 
Anledning till 
minskning är 
reversibel, känd och har 
upphört. 

Utbredningsområdet 
är uppskattad till 
<100 km2 där två 
kriterium av a-c är 
uppfyllda. 

Populationen är 
beräknad till 
<250 
reproducerande 
individer och 
något av 
kriterium 1-2 är 
uppfyllt.  

Populationen 
uppskattas 
bestå av <50 
individer 
kapabla till 
reproduktion. 
 

Vid en PVA 
uppgår risken 
till att 50 % av 
arten är utdöd 
inom 10 år alt. 
3 generationer. 

2. Minskning med 80 % 
under de senaste 10 
åren alt. 3 generationer. 
Orsaken behöver ej vara 
känd, reversibel eller ha 
upphört. 

Förekomstarean är 
uppskattad till <10 
km2 där två av 
faktorerna a-c är 
uppfyllda. 

         

3. Förmodad/beräknad 
minskning med 80 % 
de kommande 10 åren 
alt. 3 generationer med 
känd orsak. 

         

4. Minskning med 80 % 
där både minskning 
som skett och 
kommande förmodad 
minskning är inräknad. 
Orsaken behöver ej vara 
känd reversibel eller ha 
upphört. 
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Tabell 3 Kriterierna för kategorin starkt hotad (EN) där minst ett av kriterium A-E ska vara uppfyllt. För att 

kriterium A ska vara uppfyllt krävs att något av nummer 1-4 är uppfyllt och detsamma gäller för kriterium B med 

nummer 1-2. 
 

 

Tabell 4 Underkriterierna för kriterium B, utbredning, och C, population från föregående tabell i kategori akut hotad. 

 

B. Utbredning a. Utbredningen är kraftigt fragmenterad eller begränsad till ett lokalområde  
b. 
 
 
 
 

Beräknad eller observerad 
pågående minskning av 
något av i-v 

i. 
 

Utbredningsområde 

ii. Förekomstarea 

iii. Kvalitén på och/eller ytan av artens habitat 

c. Extrema fluktuationer i 
något av i, ii, iv, v 

iv. Antalet lokalområden eller delpopulationer 

v. Antalet reproduktiva individer 
C. Population 1. Fortgående minskning med minst 10 % inom 10 år alt. 3 generationer 

 2. En beräknad eller 
observerad minskning av 
antalet reproduktiva 
individer och ett av a-b 

a. Populationsstruktur 
enligt något av i-ii 

i. Ingen delpopulation 
uppskattas bestå av 
mer än 1000 
reproduktiva individer 

ii Alla reproduktiva 
individer är 
begränsade till en 
delpopulation 

b. Antalet reproduktiva individer fluktuerar extremt 
 

 
A. Population B. Utbredning C. Population D. Individer E. PVA 

1. Minskning på 70 % 
under de senaste 10 
åren eller tre 
generationer. 
Anledning till 
minskning är 
reversibel, känd och 
har upphört. 

Utbredningsomr
ådet är 
uppskattat till 
<5000km2 där 
två av kriterierna 
a-c är uppfyllda. 

Populationen 
beräknas bestå av 
färre än 2500 
individer kapabla 
till reproduktion 
och något av 
kriterium 1-2 är 
uppfyllt.  

Populationen 
uppskattas bestå 
av färre än 250 
individer kapabla 
till reproduktion. 

Vid en PVA 
uppgår risken 
till att 20 % av 
arten är utdöd 
inom 20 år 
alt. 5 
generationer. 

2. Minskning på 50 % 
under de senaste 10 
åren eller tre 
generationer. Orsaken 
behöver ej vara känd, 
reversibel eller ha 
upphört. 

Förekomstarean är 
uppskattad till <500 
km2 där två av 
kriterierna a-c är 
uppfyllda. 

         

3. Förmodad/beräknad 
minskning på 50 % de 
kommande 10 åren 
eller tre generationer 
där orsaken är känd. 

            

4. Minskning på 80 % där 
både minskning som 
skett och kommande 
förmodad minskning 
är inräknad. Orsaken 
behöver ej vara känd, 
reversibel eller ha 
upphört. 
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Tabell 5 Kriterierna för kategorin starkt hotad (EN) där minst ett av kriterium A-E ska vara uppfyllt. För att kriterium 

A ska vara uppfyllt krävs att något av nummer 1-4 är uppfyllt och detsamma gäller för kriterium B med nummer 1-2. 

Tabell 6 Underkriterierna för kriterium B, utbredning, och C, population från föregående tabell i kategori akut hotad. 

 

B. Utbredning a. Utbredningen är kraftigt fragmenterad eller begränsad till ett lokalområde  
b. 
 
 
 
 

Beräknad eller observerad 
pågående minskning av 
något av i-v 

i. 
 

Utbredningsområde 

ii. Förekomstarea 

iii. Kvalitén på och/eller ytan av artens habitat 

c. Extrema fluktuationer i 
något av i, ii, iv, v 

iv. Antalet lokalområden eller delpopulationer 
v. Antalet reproduktiva individer 

C. Population 1. Fortgående minskning med minst 25 % i 3 år alt. 1 generation 
 2. En beräknad eller 

observerad minskning av 
antalet reproduktiva 
individer och ett av a-b 

a. Populationsstruktur 
enligt något av i-ii 

i. Ingen delpopulation 
uppskattas bestå av mer 
än 50 reproduktiva 
individer 

ii Minst 90 % av alla 
reproduktiva individer 
är begränsade till en 
delpopulation 

b. Antalet reproduktiva individer fluktuerar extremt 

 
 

 
A. Population 

 
B. Utbredning 

 
C. Population 

 
D. Individer 

 
E. PVA 

1. Minskning på 50 % 
under de senaste 10 
åren eller tre 
generationer. 
Anledning till 
minskning är 
reversibel, känd och 
har upphört.   

Utbredningsområdet 
är uppskattad till 
<20 000km2 där två 
faktorer av a-c är 
uppfyllda. 

Populationen 
beräknas bestå av 
färre än 10 000 
individer kapabla 
till reproduktion 
och något av 
kriterium 1-2 är 
uppfyllt.  

Populationen är begränsad 
eller mycket liten och har 
antingen: en begränsad 
förekomstarea/lokalområden 
(<20 km2 alt. <5 
lokalområden) eller 
populationsantalet av 
reproducerande individer är 
färre än 1000. 

Vid en 
PVA 
uppgår 
risken till 
10 % att 
arten är 
utdöd 
inom 100 
år. 

2. Minskning på 30 % 
under de senaste 10 
åren eller tre 
generationer. 
Orsaken behöver ej 
vara känd, reversibel 
eller ha upphört. 

Förekomstarean är 
uppskattad till 
<2000 km2 där två 
av faktorerna a-c är 
uppfyllda. 

         

3. Förmodad/beräknad 
minskning på 30 % 
de kommande 10 
åren eller tre 
generationer där 
orsaken är känd. 

            

4. Minskning på 30 % 
där både minskning 
som skett och 
kommande 
förmodad 
minskning är 
inräknad. Orsaken 
behöver ej vara känd 
reversibel eller ha 
upphört. 
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Bilaga 2. Enkätens utformning 

Allmänhetens kunskap om arten tumlare (Phocoena phocoena) 

 

Informationstext inför deltagande av enkäten: 

Hej! Tack för att du vill medverka i denna enkätundersökning för mitt examensarbete vid Umeå 
universitet. Alla svar är anonyma och kommer alltså INTE kunna kopplas till dig som individ. 
Arbetet kommer att publiceras i portalen DIVA. Vid frågor är du välkommen att kontakta mig, 
Ellinor Jakobsson, via e-post: elja0074@student.umu.se eller telefon: 07* *** **** 

Ålder? 
<20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-50, 50-65, >65 

Kön? 
Kvinna 
Man 
Annat (textruta) 

Geografisk plats (folkbokföringsort)? 
Textruta 

Vilken av följande kategorier är du kund/medlem/verksam inom: 
En idrottsklubb/förening 
En ideell organisation/förening med syfte att skydda/bevara djur/natur 
En icke ideell organisation/förening med syfte att skydda/bevara djur/natur 
Inget av ovanstående 

Har du hört talas om arten tumlare (Phocoena phocoena)? 
Ja 
Nej 

Om ja, vart/hur? 
Textruta 

Om nej, här följer kort info. 
Tumlaren är en av de minsta arterna av tandvalar och lever antingen ensamma eller i mindre 
grupper om ca 2-5 individer. Det finns tre underarter av tumlare där den vanliga tumlaren (P. p. 
phocoena) återfinns i svenska vatten och delas upp ännu i två populationer som behandlas isolerade, 
en i Västerhavet samt en i Östersjön. Denna tandval kan med hjälp av högfrekventa klickljud som 
den producerar och skickar ut för att sedan ta emot igen efter att de träffat föremål i omgivningen få 
en bild av dess omgivning och eventuella bytesdjur, s.k. ekolokalisering. 

Har du sett en tumlare? 
Ja, levande 
Ja, död 
Nej 
Vet ej 

Vet du vad rödlistning är? 
Ja 
Nej 

Om nej, här följer kort info. 
Rödlistning är ett system för att se vilka potentiella hot som finns för specifika arter genom att 
utreda deras status och utdöenderisk. Arternas grad av hot bedöms enligt flera olika kriterier bl.a. 
tas hänsyn till populationsminskning där populationen är liten eller mycket liten alternativt om 
populationen är fragmenterad. 
 
Om tumlarens population i Östersjön potentiellt skulle vara hotad, vilken grad 
av hot tror du enligt IUCN redlist?   
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Svarsalternativen är rangordnade från lägsta hot (sårbar) med ökande grad av hot nedåt. 
Livskraftig och nära hotad innebär att arten inte är under något större hot ännu. 

Livskraftig (LC) 
Nära hotad (NT) 
Sårbar (VU) 
Starkt hotad (EN) 
Akut hotad (CR) 
Nationellt utdöd (RE) 
Utdöd (EX) 
Vet ej 

Om tumlarens population i Västerhavet potentiellt skulle vara hotad, vilken 
grad av hot tror du enligt IUCN redlist?    

Svarsalternativen är rangordnade från lägsta hot (sårbar) med ökande grad av hot nedåt. 
Livskraftig och nära hotad innebär att arten inte är under något större hot ännu. 

Livskraftig (LC) 
Nära hotad (NT) 
Sårbar (VU) 
Starkt hotad (EN) 
Akut hotad (CR) 
Nationellt utdöd (RE) 
Utdöd (EX) 
Vet ej 

Vilken tror du är den största anledningen idag till varför arten skulle vara 
hotad? 
Jakt 
Bifångst vid fiske 
Överfiske av föda  
Övergödning 
Båttrafik 
Spöknät 
Naturlig predation 
Annat (textruta) 

Vilken tror du potentiellt skulle vara den största historiska anledningen till 
varför arten idag skulle vara hotad? 
Jakt 
Bifångst vid fiske 
Överfiske av föda  
Övergödning 
Båttrafik 
Spöknät 
Naturlig predation 
Annat (textruta) 

Om du skulle avvara en engångssumma (SEK) för att bidra till att behålla arten 

tumlare vid en stabil populationsnivå, vilken summa är du villig att avvara? 

Inget 

25-50, 50-100, 200-300, 300-400, 400-500, 500-600, 600-700, 700-900, 900-1000, 1000-

1300, >1500 
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Bilaga 3. Enkätsvar med frivilligt skriftligt 

svarsalternativ  

 

Tabell 7 Enkätsvar med svarsalternativet annat för historiskt och nutida hot för arten tumlare. 

Historiskt 
hot 

Miljögifter Miljöförändringar Miljögifter 
 

- 

Nutida hot Miljögifter 
 

Gifter/tungmetaller 
 

Miljöförändringar Miljöförstöring, 
allt som släpps 
ut i havet 
 

 

Tabell 8 Grupper på sociala medier där enkäten distribuerades.  

 
Umeå Naturskyddsförening 
 
 
Team nordic trail umeå 
 
 
Vilt & naturvård 
 
 
Naturens rättigheter i Sverige 
 
 
Vilda djur nära dig 
 
 
Naturguiderna Campus övik 
 
 
Djur inpå knuten 
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