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FÖLJEBREV TILL MILJÖMINISTERIET

Miljöministeriet tillsatte den 21.4.2004 en arbetsgrupp som skulle lägga upp en hand-
lingsplan enligt vilken Finland kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet till skydd 
för småvalar i Östersjön och Nordsjön (ASCOBANS = Agreement on Conservation 
of Small Cetaceans in the Baltic and North Seas) och i Finland genomföra planen för 
tumlarens återhämtning (Jastarniaplanen). Arbetsgruppen skulle vidare utreda hur 
Finland kan genomföra habitatdirektivet och vidta de åtgärder som nämns i EU-för-
ordningen (rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig 
fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/89/KOM(2003) 
451 slutl.).

Arbetsgruppen skulle slutföra sitt arbete före utgången av år 2005. Miljöministeriet 
beviljade arbetsgruppen en tidsfrist fram till den 31 mars 2006.

Till ordförande i arbetsgruppen utnämndes miljörådet Seppo Vuolanto vid mil-
jöministeriet och till medlemmar:
överinspektör Penina Blankett vid miljöministeriet,
redaktör Antti Halkka från Finlands Naturskyddsförbund,
forskaren Erkki Ikonen vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet,
verkst.dir. Kim Jordas vid Finlands Yrkesfiskarförbund,
avdelningschef Vesa Karttunen vid Centralförbundet för Fiskerihushållning,
överinspektör Heikki Lehtinen vid jord- och skogsbruksministeriet och fr.o.m. 
29.9.2004 fiskeriöverinspektör Jarmo Vilhunen vid jord- och skogsbruksminis-
teriet,
äldre forskaren Ulla-Maija Liukko vid Finlands miljöcentral,
informatör Riku Lumiaro vid Havsforskningsinstitutet,
marinexperten Anita Mäkinen från WWF,
naturvårdsintendent Håkan Slotte vid Ålands landskapsregering,
delfinariebiolog Nitta Virolainen vid delfinariet i Särkänniemi och
specialplaneraren i information och marknadsföring Carina Wennström vid 
Forststyrelsen och fr.o.m. 18.8.2004 specialplaneraren Jan Ekebom vid Forst-
styrelsen.

Medlemmen i arbetsgruppen Penina Blankett från miljöministeriet förordnades att 
fungera som sekreterare för arbetsgruppen. Intendent, docent Torsten Stjernberg vid 
Naturhistoriska centralmuseet och delfinarieskötare Kai Mattsson vid delfinariet i 
Särkänniemi kallades till permanenta sakkunniga i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen antog namnet tumlararbetsgruppen. Till vice ordförande valdes 
Jarmo Vilhunen. Arbetsgruppen har hållit 15 möten och ett seminarium. Seminariet 
hölls i miljöministeriets lokaliteter den 10.12.2004. Vid seminariet berättade profes-
sor Mats Amudin (Kolmårdens djurpark, Sverige) om tumlaren och forskning kring 
tumlaren. Vid seminariet hördes de finländska fiskarna Markku Saiha från Björneborg 
samt Lena och Martin Talvitie från Malax.
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Arbetsgruppen har den 22.5.2005 sänt ett separat ställningstagande till jord- och 
skogsbruksministeriet för att drivnätsfiske på sik och strömming skall tillåtas (Dnr 
YM002:00/200�).

I anslutning till arbetsgruppens verksamhet arbetade biologistuderanden Heini 
Kujala 7.2–6.5.2005 vid miljöministeriet och därefter vid Helsingfors universitet med 
insamling av tumlarobservationer från olika källor, på basis av vilka hon utarbetade 
en rapport. Hennes manuskript, som publiceras separat, har refererats i denna rap-
port. Arbetsgruppen har därutöver hört premiärlöjtnant Reijo Kivelä vid Marinens 
Forskningsanstalt samt skriftligen veterinär Marja Isomursu vid Livsmedelssäker-
hetsverket (Evira, före detta Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 
EELA).

En kompletterande inlägg av Kim Jordas har fogats till betänkandet (bilaga 1). 

Efter slutfört arbete överlämnar arbetsgruppen sitt förslag till miljöministeriet.

Helsingfors den � Maj 2006

Seppo Vuolanto

Jan Ekebom    Antti Halkka 
   
Erkki Ikonen   Kim Jordas

Vesa Karttunen    Ulla-Maija Liukko

Riku Lumiaro    Anita Mäkinen

Håkan Slotte   Jarmo Vilhunen

Nitta Virolainen

Penina Blankett 
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1 Inledning

Tumlaren är en av de minsta valarterna (1,5 m och 50–60 kg). Den förekommer i de 
nordliga havsområdena där den föredrar relativt grunt vatten. Tumlaren är därutöver 
den enda valen som permanent lever i Östersjön, och den har hört till arterna kring 
Finlands kust i åtminstone 7000 år.

Tumlaren har klassats som en globalt hotad art. Ett antal internationella fördrag 
har antingen direkta eller indirekta verkningar när det gäller skyddet av tumlaren.

Då Finland anslöt sig till Europeiska unionen år 1995 blev vi samtidigt förplik-
tade att vidmakthålla och återställa en gynnsam bevarandenivå för tumlaren. De 
nyaste förpliktelserna via EU är från år 2005 och gäller förbud mot drivnätsfiske i 
Östersjön, skydd av tumlare mot fiskebragder samt ett observatörsprogram med 
observatörer också för finska fiskefartyg. Finland anslöt sig år 1999 till ASCOBANS-
avtalet (Avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön), vilket förde med 
sig nya förpliktelser för tumlarskyddet. Därutöver har kommissionen för skydd av 
Östersjöområdets marina miljö, HELCOM-kommissionen, gett en rekommendation 
om skydd av tumlaren.

Under 1940-talet minskade antalet tumlare i Östersjön radikalt, då tre stränga 
vintrar med stäng kyla och omfattande isläggning hårt beskattade beståndet. Före 
detta hade beståndet minskat bland annat på grund av jakt i södra Östersjön. Tum-
larbeståndets återhämtning har försvårats av miljögifter. Nu anses fiskebragder där 
tumlarna fastnar vara det största hotet mot dem. Övriga hot inkluderar störningar i 
dess livsmiljö, bland annat allt mer störande buller och ökande sjötrafik.

En ny utredning om tumlarbeståndet i Finland har gjorts för detta betänkande. 
Största delen av de tumlarobservationer som har gjorts i Finland är visuella obser-
vationer av levande individer, den näst största delen gäller tumlare som fastnat i 
fiskebragder. Utredningen visar att tumlaren sannolikt har förökat sig i Finlands ter-
ritorialvatten eller åtminstone i närheten av dem så sent som i början av 1900-talet

Miljöministeriet inledde sin kampanj för tumlarobservationer år 2001. Den resul-
terade i nya tumlarobservationer som visar att tumlaren inte har försvunnit från de 
finska vattnen. Observationerna kan emellertid inte direkt jämföras med tidigare 
uppgifter, eftersom några motsvarande observationskampanjer inte har genomförts 
tidigare. Då är det inte heller möjligt att säga om de ökade observationerna under 
2000-talet motsvarar en ökning av antalet tumlare.

Syftet med denna rapport är att klarlägga hur Finland fullgör sina internationella 
förpliktelser till skydd av tumlaren. Dessutom strävar miljöförvaltningen efter att 
spela en aktiv roll och arbeta för skyddet av tumlaren genom att klarlägga vilka upp-
gifter och skyldigheter olika aktörer har, inklusive deras inbördes samarbete, genom 
att föreslå potentiella åtgärder och genom att bedöma kostnaderna för dem.
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BAKGRUND

2 Tumlarens ekologi

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en tandval som hör till familjen tumlare (Phocoeni-
dae). Valarna är däggdjur som andas luft genom en öppning på huvudet. En vuxen 
tumlare är inemot två meter lång. Hanarna (1,5–1,9 m och 45–50 kg) är i allmänhet 
mindre än honorna (1,6–1,9 m och 60 kg). Tumlaren har rundad form och litet huvud, 
och den saknar en utdragen nos, som är utmärkande för delfinen.

Tumlarens färgsättning varierar. Ryggen kan vara mörkgrå till blåsvart. Sidorna 
är ljusare grå och buksidan vit. Ryggfenan sitter mitt på ryggen mellan huvudet och 
stjärten. Ryggfenan bildar en låg triangel vars bakåtliggande sida är något inåtbuk-
tande.

Tumlaren saknar stämband, men den åstadkommer ljud genom luftöppningen 
och hör med underkäken. Den använder sig av så kallad ekolodning. Den sänder 
ut ljudsignaler och tar emot ekot. Detta gör att den kan få en bild av sin omgivning. 
Tumlarens hörsel hör till de bästa i djurriket. Den kan uppfatta höga frekvenser näs-
tan upp till 150 000 Hz. Det genomsnittliga hörselområdet ligger mellan 75 Hz och  
150 000 Hz, medan människans hörsel täcker området mellan 20 Hz och 20 000 Hz.

Tumlaren förekommer huvudsakligen utmed kusten i havsvikar som är grundare 
än 200 m. Tumlarens utbredningsområde sträcker sig från de tempererade och sub-
arktiska  kusterna till norra Atlanten och de nordliga områdena av Stilla havet där 
havsvattnets medeltemperatur ligger lägre än 15 o C. Den förekommer både i havs-
vatten och i bräckt vatten. Det finns också observationer av tumlare som temporärt 
har vistats i sötvatten. Den kan simma längs floderna långt inåt land (Watson 1981).

Honorna blir könsmogna vid 3–4 års ålder, hanarna något senare. Parningen sker 
vanligen i juli–augusti (Koschinski 2001). Dräktigheten varar ca 10–11 månader, och 
kalvarna föds vanligen i juni–juli, men nyfödda tumlarkalvar har observerats från 
april ända fram till oktober (Koschinski 2001). Kalven är vid födseln mellan 65 och 
100 cm lång och väger omkring fem kg. I allmänhet föder honan en kalv årligen el-
ler vartannat år. Dödligheten bland tumlarkalvar är stor (Palmé o.a. 2004). Honan 
ger kalven di under upp till åtta månader, och kalven kan följa med honan ända tills 
följande kalv föds till världen. Kalven kan under tre månader öka i vikt från 5–8 kg 
rentav till 25 kg (Ahlén & Tjernberg 1996). Tumlaren kan bli mer än 20 år gammal, 
men i Östersjön räknar man med en genomsnittlig livslängd på 12 år, så att bara 5 % 
av djuren uppnår högre ålder (Koschinski 2001).

Det finns bara bristfälliga uppgifter om tumlarens fortplantningseffektivitet. Upp-
skattningarna varierar från en årlig ökning på 5 % (Woodley & Read 1991) till 9,4 % 
(Barlow & Boveng 1991) av beståndet. Enligt Internationella valfångstkommissionens 
ASCOBANS1-arbetsgrupp bör man räkna med att den årliga ökningen av beståndet 
är maximalt 4 % (Palmé o.a. 2004).

1  ASCOBANS = Agreement on Conservation of Small Cetaceans in the Baltic and North Seas = Avtal 
till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön.
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Tumlaren livnär sig på fisk som är högst 25 cm. Kostsammansättningen varierar 
enligt område, årstid, ålder, förökningsskede, individutveckling och kön (Palmé 
o.a. 2004). I Östersjöområdet är strömming och vassbuk den huvudsakliga födan. 
Utöver pelagisk fisk2 fångar tumlaren också bottenfisk såsom torsk (Palmé o.a. 2004). 
Allmänt taget kan man säga att tumlarens kost uppvisar stora variationer. Det finns 
olika uppskattningar av det dagliga födointaget som är mellan två kg och 4–5 kg. 
Det dagliga intaget varierar mellan olika individer och beror också på djurets storlek 
(Koschinski 2001).

Tumlaren är ett socialt djur som lever i små grupper på 2–10 individer. Grupp-
storleken tenderar att variera enligt årstid. Ensamma tumlare har huvudsakligen 
observerats sommartid. Grupper på tre eller flera individer har oftast observerats 
under vintern (Klinowska 1991). I Allmänhät hålls honorna på samma plats under 
sommaren, medan hanar och unga individer kan vandra långa sträckor (Koschinski 
2001). Utanför Östersjön kan tumlare påträffas i grupper på 50–200 individer. Dessa 
storgrupper är oftast sammansatta av ett stort antal mindre grupper som antingen 
befinner sig på vandring eller som har samlats kring ett rikligt utbud på föda (Reid 
o.a. 2003).

Tumlaren är en långsam simmare jämfört med andra arter av småvalar, och den 
kan uppnå en hastighet på ca 20 km i timmen (Shore 1999). Den hoppar sällan så som 
delfinen. Vid dykning kan tumlaren vistas under vattnet i genomsnitt i fyra minuter 
(maximum 10–15 minuter) och kan dyka upp till 200 meters djup (uppmätt maximum 
236 meter) (Amudin, muntlig uppgift 2004).

2  Pelagisk fisk = fisk som lever utanför strandzonen i ytvattnet eller mellanskiktet.
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3 Tumlarens utbredningsområde  
 och förekomst

3.1 
Metoder som använts för att utreda 
tumlarens utbredning och förekomst 

Det finns ett antal undersökningsmetoder som kan användas för att utreda hur rik-
ligt tumlaren förekommer. Vid flygräkning använder man i allmänhet linjetaxering. 
Då väljer man i förväg startpunkten och vissa rutter som flyget följer. Denna teknik 
lämpar sig väl för områden där man antar att det finns mycket tumlare. Man kan 
också använda båt för linjetaxering, och då sker observationerna antingen visuellt 
eller på basis av ljudobservationer. Det blir svårare att observera tumlare till havs 
då vindstyrkan ligger över 3 beaufort, dvs. 3,4–5,4 m/s, eftersom böljegången döljer 
tumlaren och båtens gungning försämrar sikten (Teilmann 2003).

Dessutom kan man samla in uppgifter om förekomsten på basis av allmänhetens 
observationer till havs. Detta slags observationer har utnyttjats inte bara i Finland 
utan också bl.a. i Tyskland och Sverige. I Tyskland riktades observationskampanjen 
till seglare. Det har också kommit in ljudobservationer som bekräftar de övriga ob-
servationerna.

Kunskapen om tumlarens nuvarande förekomst i Finland bygger huvudsakligen 
på allmänhetens observationer samt på individer som fastnat i fiskebragder eller 
påträffats döda. Flygräkning, som används annorstädes, lämpas sig inte för förhål-
landena i Finland, eftersom beståndet inte är rikligt nog. I Finland kan andra metoder 
användas, såsom inventeringar som bygger på ljudobservationer. Vid sjöstridskraf-
ternas stationer för undervattensövervakning och på fartygen kan man under gynn-
samma förhållanden observera tumlare såväl akustiskt som optiskt. De akustiska 
övervakningssystemen har resulterat i ännu obekräftande tumlarobservationer i 
huvudstadsregionen och i Skärgårdshavet.

3.2 
Tumlarens utbredningsområde

3.2.1 
Förekomst av tumlare i olika havsområden

Globalt kan tumlaren delas in i tre olika stammar, nämligen de som förekommer i 
respektive norra Stilla havet, norra Atlanten och Svarta havet (Palmé o.a. 2004). Tum-
larna i Östersjön och Nordsjön kan enligt den nuvarande uppfattningen delas in i fem 
olika populationer, som hör hemma i respektive 1) Östersjön, 2) Kattegatt, de danska 
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sunden och det tyska Östersjöområdet, 3) 
norra Nordsjön, 4) södra och mellersta 
Nordsjön samt 5) Keltiska havet. Däre-
mot finns det tills vidare inte tillräckliga 
belägg på eventuella genetiska skillnader 
mellan tumlarpopulationerna särskilt i 
Nordsjön, de danska sunden och egent-
liga Östersjön. De senaste forskningsrö-
nen tyder på att tumlarna i egentliga Öst-
ersjön eventuellt kan utgöra en separat 
population (Palmé o.a. 2004), men tills 
vidare råder ingen enighet i saken. Ge-
netiska undersökningar i sammanhanget 
görs bl.a. i Tyskland.

Östersjön har i olika sammanhang 
definierats på olika sätt. En rapport från 
Nordiska rådets havsskyddskonferens 
anser att Östersjön består av ett antal 
havsområden som tillsammans benämns 
Östersjön. Dessa delar är Bottniska viken, 
Finska viken, Rigabukten, egentliga Öst-
ersjön, de danska sunden, Stora och Lilla 
Bält och Kattegatt ända fram till Skager-
rak. I HELCOM 3-konventionen går Öst-
ersjöns västra gräns från Skagerrak till 
Skagen i öster utmed latitud 57o 44.43N 
(Fig. 1). Östersjöbassängen omfattar för-
utom egentliga Östersjön dess stora vi-
kar, alltså Bottniska viken, Finska viken 
och Rigabukten. Med egentliga Östersjön 
avses i allmänhet området utanför de 
stora vikarna (Fig. 1). 

3.2.2 
Tumlare i Nordsjön

I Nordsjön är tumlaren den valart som är rikligast (Reid o.a. 2003). Enligt beräkningar 
på basis av flygtaxeringar gjorda år 1994 fanns det ca 280 000 tumlarindivider i Nord-
sjön, ca 36 000 mellan Skagerrak och de danska sunden och 36 000 i havet mellan 
Irland och Storbritannien (Reid o.a. 2003).

3.2.3 
Äldre uppgifter om tumlaren i Östersjön

Det finns inga noggranna uppgifter om förekomsten av tumlare i Östersjön i histo-
risk tid (från medeltiden fram till 1900-talet), men man kan göra vissa riktgivande 
antaganden på basis av ögonvittnesskildringar, uppgifter om jakt, oavsiktlig fångst 
av tumlare vid fiske samt uppgifter om strandade tumlare (Koschinski 2001). Under 
medeltiden förekom stora mängder tumlare i olika delar av Östersjön. Där förekom-
sten var riklig bedrevs jakt. Till dessa områden hörde bl.a. Middelfart (Lilla Bält) och 
ett antal platser utmed svenska sydkusten samt utmed Östersjöns sydkust så långt 

3  HELCOM = Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission, kommissio-
nen för skydd av Östersjöområdets marina miljö.

Fig. 1. Olika definitioner av Östersjöns område.
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österut som till udden Heli i Polen. Förekomsten torde ofta ha berott på tumlarens 
vandringar genom de danska sunden. Enligt vissa uppgifter följde tumlarna om vå-
ren efter strömmingen in i Östersjön, och då isen lade sig under hösten eller vintern 
återvandrade tumlarna till Nordsjön.

Nuförtiden har större tumlarvandringar inte observerats. Enligt vad vi nu vet är 
tumlarens vandringar mer komplicerade än vad som antas ovan. Exempelvis de 
tumlare som vistas i Kattegatt vandrar under vintern till Nordsjön, men en del av 
dem stannar över vintern antingen i västra Östersjön eller rentav i Östersjöbassängen. 
Vandringarna kan också bero på hur sträng vintern är (Koschinski 2001).

Så sent som på 1800-talet och i början av 1900-talet förekom tumlaren rikligt i hela 
Östersjöområdet, och observationer gjordes både i Bottniska viken och i Finska vi-
kens östra delar och till och med i Ladoga (Määttänen 1990, Koschinski 2001, Kujala 
2006).

3.2.4 
Tumlaren i Östersjön från början  
av 1900-talet fram till i dag

De första försöken till systematisk beräkning av antalet tumlare i Östersjön gjordes i 
början av 1990-talet. Räkningen skedde huvudsakligen i de danska sunden (Clarke 
& Buckland 1997). Egentliga inventeringar av Östersjötumlaren gjordes åren 1995, 
2001 och 2002.

Flygrtaxeringen år 1995 täckte ca 43 000 km2 (ICES-delområdena4 24 och 25 (fig. 8) 
med undantag av polska kusten). Taxeringen gav tre individer till resultat. På basis 
av observationerna kalkylerade man att antalet tumlare i området skulle vara 599 
(tillförlitlighetsintervall 200–3300) (ICES 2003). Samtidigt utfördes tumlarräkningar 

i bukterna vid Kiel och Mecklenburg, 
vilket gav resultatet 817 observerade in-
divider (ASCOBANS 2002).

2001 års tumlarräkningar gjordes vid 
polska kusten från båt som linjetaxering 
på basis av akustiska eller optiska obser-
vationer (Gillespie o.a. 2003). Den visu-
ella tumlarräkningen (292 km i båt) re-
sulterade i observation av en individ, och 
den akustikbaserade taxeringen gav inga 
observationer. Utanför det undersökta 
området gjordes en akustisk observation 
under en resa på 1692 km (Gillespie o.a. 
2003).

2004 års tumlarräkning gjordes i fyra 
områden, av vilka bara ett omfattade 
egentliga Östersjön, dvs. området öster 
om Darsströskeln. De tre övriga gjordes 
väster om Darsströskeln (vid tyska kus-
ten och i de danska sunden). Vid den 
akustikbaserade taxeringen öster om 
Darss (2946 km) observerades tre indi-
vider, av vilka två väster om Rügen och 

4  ICES = International Council for the Explo-
ration of the Sea = Internationella rådet för 
havsforskning 

Fig. 2. Tumlarens utbredning i Östersjön (Koschinski 2001).
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bara en österut i svenska vatten. Vid den visuella taxeringen (253 km) observerades 
inga tumlare (Gillespie 2003).

På basis av tumlartaxeringar är antalet tumlare i de södra delarna av Östersjön 
litet (fig. 2). Tvärt emot tidigare antaganden påträffades ingen större koncentration 
av tumlare vid polska kusten.

3.3 
Tumlarens förekomst i Finlands havsområden

3.3.1 
Källmaterial

I en utredning som miljöministeriet lät göra år 2005 (Kujala 2006) sammanställdes 
uppgifter om tumlarobservationer i arkivet vid Zoologiska museet, Helsingfors uni-
versitets Naturhistoriska centralmuseum, i Pulliainens klippsamling vid Uleåborgs 
universitet, gamla tidskrifter och tidningar samt vetenskapliga publikationer. Upp-
gifter sammanställdes också om prover i samlingarna vid Helsingfors universitets 
Naturhistoriska centralmuseum, Åbo universitets zoologiska museum och Öster-
bottens landskapsmuseum Ostrobothnia Australis i Vasa. Därutöver har uppgifter 
kommit in från den riksomfattande kampanj för tumlarobservationer som startade år 
2001 under ledning av  miljöministeriet. Kujala har på basis av all denna information 
sammanställt ett tumlarregister (2006).

Tumlarregistret
Tumlarregistret ingår i miljöförvaltningens databas över arter, som upprätthålls av 
Finlands miljöcentral.   

Både tidpunkten och platsen för alla observationer som ingår i tumlarregistret har 
dokumenterats så noggrant som möjligt. Dessutom finns det såvitt möjligt uppgifter 
om vem som gjort observationen, tumlarens kön, längd och vikt samt detaljerna kring 
tidpunkten för observationen. Observationerna i registret har enligt observationssätt 
klassats i fem grupper: visuella observationer, strandade tumlare, oavsiktlig fångst, 
dödade samt vidare observationer som man inte vet hur de har gjorts. Med bifångst 
(= oavsiktlig fångst) avses tumlare som oavsiktligt fastnat i fiskebragder. I klassifi-
ceringen beaktas att man som bifångst också har räknat sådana fall där en tumlare 
har fastnat i nätet och då den påträffats fortfarande varit vid liv och sedan antingen 
dödats eller befriats. Observationer som klassats som bifångst avser alltså inte nöd-
vändigtvis att djuret drunknat i fiskebragden. Om antalet observerade djur inte har 
kunnat bestämmas exakt, har följande generaliseringar gjorts (Kujala 2006):

1. Om det enbart föreligger en uppskattning av antalet djur (t.ex. ca tio indivi-
der), har det angivna antalet tagits som slutgiltigt.

2. Om antalet djur har angetts med en viss variationsintervall, har antalet an-
getts enligt det lägsta värdet. Om observatören t.ex. uppskattat antalet som 
4–6 individer, har det slutliga antalet angetts som 4.

3. Om man konstaterat att det varit fråga om flera individer utan att kunna ange 
ungefär hur många, så som ovan, har antalet angetts som tre individer.

Vid angivelse av antalet har också överlappande observationer av samma individer 
beaktats genom jämförelse av observationsplatsernas läge och observationstidpunk-
terna.

Dessutom har rapporten byggt på uppgifter från den utredning som Määttänen 
(1990) gjort om tumlarobservationer inom Finlands område åren 1870–1989. Ungefär 
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*

hälften av de uppgifter som Määttänen använde härrör från samlingarna vid Hel-
singfors universitets Naturhistoriska centralmuseum och vid Zoologiska museet i 
Uleåborg samt från vetenskapliga publikationer och annan litteratur. Dessa uppgifter 
överlappar med uppgifterna i det tumlarregister som Kujala sammanställt. Määttänen 
(1990) beaktade dessutom observationer som gjorts av finska yrkesfiskare. En förfrå-
gan sändes till 715 yrkesfiskare i olika delar av Finland i oktober 1989. Detta gjorde 
att Määttänen kunde sammanställa tidigare okänd information om observationer 
under 1930–1980 talen. Uppgifterna från Määttänens utredning ingår dock inte i det 
tumlarregister som Kujala (2006) har gjort upp, eftersom hon inte har haft tillgång 
till de ursprungliga observationerna.

De tidigaste uppgifterna om tumlarens förekomst kan delas in i förhistoriska upp-
gifter, som i regel bygger på subfossila fynd och arkeologiskt material, och historiska 
uppgifter som kommer från tiden för det skrivna ordet. De kan indelas i information 
som gäller tiden före tumlarbeståndets nedgång (1800–1939) och uppgifter som kom-
mit in från 1940-talet fram till år 1999.

Miljöministeriets kampanj för tumlarobservationer inleddes år 2001. Denna kam-
panj byggde på att Finland anslöt sig till ASCOBANS-avtalet (Avtalet till skydd för 
småvalar i Östersjön och Nordsjön). Avtalet förutsätter att medlemsländerna samlar 
in observationer och effektiverar skyddet av tumlaren. På grund av den effekt som 
kampanjen eventuellt kan ha behandlas uppgifterna om observationer från år 2000 
framöver separat. Dessa uppgifter kan inte anses direkt jämförbara med de tidigaste 
observationerna i tumlarregistret, som inte beror på det incitament som kampanjen i 
alla fall gett. De två observationer som gjordes år 2000 har dock beaktas som gjorda 
under miljöministeriets kampanj. 

3.3.2 
Förhistoriska fynd inom Finlands område

På basis av subfossila fynd räknar man med att tumlarna invandrade till Östersjön 
genom de danska sunden under Litorinaperioden, dvs. ca 5500–2000 före början av 
vår tideräkning. Det finns tre subfossila tumlarfynd från denna period i Finland. I 
Tenala och Närpes har man funnit hela skelett. Det tredje fyndet från Tuorsniemi ut-
anför Björneborg omfattar ett nät med ben från tumlare och andra djur (grönlandssäl, 
en icke bestämd ungsäl och en stor fisk/lax). Dessa djur har troligen fastnat och dött 
i nätet. Dessa prover förvaras av Nationalmuseet. Från Kolosjokiområdet i Petsamo 
vid Ishavskusten finns ett fynd (Forsten 1975). Dessutom har man vid utgrävning av 
stenåldersfynd också funnit ben av tumlare, bl.a. i Jettböle på Åland och vid Jokiniemi 
i Vanda (Forsten 1975, Ukkonen 2001).

3.3.3 
Tumlaren i Finland

Tumlaren har alltså förekommit i Finland i omkring 7000 år. Finland ligger vid yttersta 
gränsen av tumlarens utbredningsområde. I finska vatten gjordes, på basis av upp-
gifter i tumlarregistret, åren 1815-1999 sammanlagt 192 observationer av 269 tumlare 
(Kujala 2006). Det finns mest uppgifter från 1900-talet. Det finns föga uppgifter från 
1800-talet, och antalet observationer varierar under olika decennier till den grad att 
det är omöjligt att anföra några uppskattningar av eventuella variationer i beståndet. 
Däremot finns det fler uppgifter om tumlarobservationer under 1900-talet, och tidsse-
rien är enhetligare. Det som tydligast kommer fram är minskningen i tumlarbeståndet 
från 1930-talet framåt (fig. 3).

De flesta observationerna gjordes under 1910-talet, då sammanlagt 82 tumlare 
observerades i Finlands territorialvatten. Näst mest observationer gjordes under 
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Fig. 3. Antalet tumlarobservationer och 
observerade individer under 1900-talet 
enligt Kujala (2006).  
* Antalet individer under 1990-talet 
förklaras av att grupp på tio individer 
Finska viken år 1990.
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1930-talet, sammanlagt 42 individer. Enligt uppgifter som Määttänen (1990) har sam-
manställt inföll toppen av tumlarobservationerna under 1930-talet, då 142 tumlarin-
divider observerades (fig. 4). Likaså är antalet tumlarobservationer under 1940- och 
1960-talen betydligt större än i Kujalas (2006) material. 

Antalet observationer var minst under 1970- och 1980-talen, då tumlarregistret 
enbart innehåller uppgifter om tre tumlarobservationer i Finland. Genom tumlarob-
servationskampanjen har vissa nya observationer kommit in också från denna period. 
Antalet observationer har ökat något under 1990-talet, då sammanlagt 14 individer 
observerades.

Regional fördelning
Enligt Kujalas utredning (2006) gjordes tumlarobservationer under 1800-talet och 
första hälften av 1900-talet överallt utmed finska kusten från Viborgska viken till Bot-
tenviken. De östligaste observationerna gjordes utanför Karelska näset, i Kuokkala 
och Vammelsuu, de nordligaste i Kemi. Särskilt i Bottenviken var tumlarobservatio-
nerna rikliga just innan beståndet plötsligt minskade på 1940-talet. I och med artens 
tillbakagång har nord- och östgränserna för observationerna förskjutits söderut och 
västerut.
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av observationer 1900–1990 samt olikheter i Kujalas = K (2006) och Määttänens = M (1990)  
material.
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Under tiden mellan 1940-talet och 1990-talet förekom spridda observationer mel-
lan Vasa och Borgå. Det område där tumlare observerats var minst under 1970- och 
1980-talen, då den nordligaste observationen gjordes i Raumo och den östligaste i 
Borgå. Under 1990-talet observerades tumlare åter i ett större område, och samtidigt 
ökade antalet observationer. Enligt Määttänens material (1990) gjordes den nordli-
gaste observationen på 1960-talet i Karleby och på 1970-talet i Kaskö. Detta betyder 
att tumlarens utbredningsområde också på 1960- och 1970-talen sträckte sig längre 
norrut än vad man kan konstatera på basis av tumlarregistret.

Förekomst av kalvar och sannolik förökning i Finland
Tumlaren har hittills ansetts som en art som har besökt och besöker finska vatten, 
men det har inte funnits uppgifter om att den skulle ha förökat sig här. Detta kom 
bl.a. fram i betänkandet om skydd av hotade arter (Rassi o.a. 1986, 1992a och 2001). 
I det material som Kujala (2006) sammanställt finns emellertid antydningar om att 
tumlaren sannolikt har förökat sig i Finlands territorialvatten åtminstone på 1800-
talet och i början av 1900-talet, och rentav i de innersta delarna av Finska viken och 
Bottenviken (tabell 1). Av de observationer som sammanställts kan nio individer på 
basis av vikten anses vara kalvar. Fyra djur vägde 25 kg eller mindre och har därmed 
varit yngre än tre månader (Ahlén & Tjernberg 1996). Det är visserligen möjligt att 
dessa djur har följt sina mödrar in på finska vatten först efter födelsen.

Däremot hade fem kalvar en vikt på 10 kg eller mindre, och dessa individer kan 
anses vara i det närmaste nyfödda (vikten vid födseln är ca 5 – 8 kg), vilket gör det 
sannolikt att de har fötts i Finlands territorialvatten eller i närheten av dem (Kujala 
2006). Dessutom finns det i det material Kujala (2006) har sammanställt utöver de 
ovan nämnda nio observationer där individerna har ansetts vara kalvar eller unga 
tumlare. I fyra av dessa fall har djurets kropp sänts antingen till Zoologiska museet vid 
Helsingfors universitet eller till andra av Helsingfors universitets samlingar (prover 
från Esbo 1854 och Nykyrka1855, jfr von Nordmann 1855), varvid man kan anse att 
djurens ålder har bestämts på ett tillförlitligt sätt. Ett prov (december 1932) finns i 
Åbo universitets zoologiska museums samlingar. Dessutom saknade kalven i ett fall 
(1880, Lepäinen, Nystad) tänder, vilket tyder på att det varit fråga om en kalv som 
alltjämt diar. I ett annat fall (1924, Karemäkiviken, Viborg) finns ett foto där djuret på 
grund av sin ringa storlek lätt kan identifieras som en kalv.

Under 1800-talet koncentredades observationerna av tumlarkalvar främst till Fin-
ska viken. Under början av 1900-talet gjordes motsvarande observationer utmed 
hela kusten. Den nordligaste observationen gjordes i Kemi (1915). Den östligaste och 
samtidigt senaste observationen av en tumlarkalv gjordes vid Kuokkala på Karelska 
näset (1938). Av alla de individer som ansetts vara kalvar eller unga tumlare (n=18) 
påträffades hälften  intrasslade i fiskebragder (50 %, n=9). Klassade enligt vikt var 
77,8 % (n=7) av unga individerna sådana som fastnat i fiskebragder. Med några få 
undantag gäller dessa observationer tiden mellan juni och augusti (Kujala 2006).
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Tabell 1. Potentiella observationer av tumlarkalvar i Finlands havsområden på 1800- och  
1900-talen (enligt Kujala 2006).

Datum Område Typ av observation Klassificeringsgrund

Individer på upp till 10 kg

16.6.1882 Ekenäs, västra Finska viken påträffad i fiskebragd 8,3 kg, 74 cm

22.6.1904 Brahestad, Bottenviken strandad 6,6 kg, 75 cm

27.7.1923 Helsingfors, östra Finska viken påträffad i fiskebragd 10 kg, 100 cm

19.6.1936 Nykarleby skärgård, Bottenviken skjuten, foto 8 kg, 90,5 cm

1.7.1936 Kuokkala, nu ryska sidan av 
Finska viken påräffad i fiskebragd 10 kg, ca 100 cm

Individer på 10–25 kg

25.10.1883 Petalax, Kvarken påträffad i fiskebragd 21,6 kg

juni-juli 1915 Kemi, Bottenviken påträffad i fiskebragd 20 kg, 120 cm

augusti 1916 Simo, Bottenviken påträffad i fiskebragd 25 kg, 125 cm

29.5.1916 Kyrkslätt, västra Finska viken påträffad i ryssja, dödad 25,5 kg, 124 cm

Individ som enligt källan är kalv/ung

16.6.1854 Esbo, västra Finska viken
dödsorsak okänd. Sänd 
till Helsingfors universi-
tets5 samlingar

enligt källan kalv/ung

< 1855 Nykyrka, nu ryska sidan av 
Finska viken

dödsorsak okänd. Sänd 
till Helsingfors universi-
tets5 samlingar

enligt källan kalv/ung

4.1.1880 Borgå, östra Finska viken påträffad i fiskebragd 27,8 kg, 103,5 cm, 
klassad enligt längden

augusti 1880 Lepäinen, Nystad, Bottenhavet påträffad i fiskebragd 105 cm, saknat tänder

Sommaren 
1903 Haukipudas, Bottenviken siktad visuellt ca 50 cm

< 1910 Finska viken
dödsorsak okänd. 
Naturhistoriska central-
museet, prov nr 509

enligt källan kalv/ung

16.7.1924 Karemäkiviken, Viborg, nu ryska 
sidan av Finska viken skjuten, foto fotot visar en liten 

individ

8.12.1929 Ekenäs, västra Finska viken
dödsorsak okänd. 
Naturhistoriska central-
museet, prov på skallen 
658/3996

enligt källan kalv/ung

December 
1932 Åbo skärgård

dödsorsak okänd. Åbo 
universitets zoologiska 
museum,skelettprov, 
onumrerat

enligt källan kalv/ung

5 Kejserliga Alexanders universitetet, numera Helsingfors universitet.
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Fig. 5. Tumlarobservationer i Finland 
åren 2000–2005 (antalet inom parentes) 
och uppskattning av antalet individer i 
olika havsområden. Östra Finska viken 
(Vederlax–Helsingfors), västra Finska 
viken (Esbo–Hangö), Åbo skärgård 
(Dragsfjärd–Gustavs), Åland (hela 
landskapet), Bottenhavet (Nystad– 
Närpes), Kvarken (Korsnäs–Maxmo) 
och Bottenviken (Nykarleby–Torneå).

3.3.4 
Tumlarobservationskampanjen (2001–2005) och dess resultat

Miljöministeriet inledde en tumlarobservationskampanj år 2001. Till följd av kampan-
jen har det hittills (2005) kommit in 21 observationer som konstaterats gälla tumlare, 
inalles 47–49 individer. Av dessa kan 35–39 sannolikt anses vara separata individer 
(tabell 2). I tabellen ingår också observationer år 2000, ett år innan kampanjen inled-
des.

Tabell 2. Tumlarobservationer i Finland åren 2000–2005, antal individer och uppskattning  
av individantalet.

År Antal observationer Antal observerade 
individer Sannolikt antal separata individer 

2000 2 4 2–4

2001 6 10 8–10

2002 3 7 4

2003 6 15 10

2004 3 10-12 10

2005 1 1 1

Sammanlagt 21 47–49 35–39

Observationerna har gjorts mellan Lovisa och Vasa. De flesta observationerna har 
gjorts i Skärgårdshavet, nämligen 48 % (n=10). De flesta observationerna gäller en-
staka individer. Däremot har de flesta individerna observerats i östra Finska viken. I 
allmänhet har det varit fråga om flockar med flera individer. Det lägsta antalet obser-
vationer kommer från Kvarken och Åland. Från Bottenviken har inga observationer 
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rapporterats (fig. 5). Samtliga observationer är visuella6. En del av de ovan nämnda 
observationerna från allmänheten har kunnat bekräftas på basis av Sjöstridskrafternas 
avlyssning.

Resultaten av tumlarobservationskampanjen har utvärderats av en separat sak-
kunniggrupp som miljöministeriet tillsatte år 2001. I den ingår representanter från 
bl.a. Naturhistoriska centralmuseet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, delfinariet i 
Särkänniemi, Finlands Naturskyddsförbund, Havsforskningsinstitutet och miljömi-
nisteriet. Sakkunniggruppen har gått igenom såväl skriftliga som muntliga anmäl-
ningar om observationer och bedömt sannolikheten att observationen faktiskt gäller 
tumlare på basis av beskrivningen av observationen. År 2004 utarbetades klassifice-
ringskriterier till underlag för bedömningen.

3.3.5 
Tumlarobservationer i Sverige och Estland

Tumlarobservationer i Sverige åren 2003 och 2004
Också i Sverige inleddes insamlingen av uppgifter om tumlarobservationer år 2003 i 
Internet (http://www2.nrm.se/tumlare). Åren 2003 och 2004 gjordes fyra tumlarob-
servationer i Östersjön. År 2003 observerades en tumlare nära Norrtälje, antagligen 
samma individ som ett par veckor senare påträffades död. Den andra observationen 
gjordes söder om Gotland och gällde fyra individer. År 2004 gjordes två observationer 
av två individer, den nordligare i Bottniska viken nära Sundsvall och den sydligare 
strax norr om Öland.

Historiska tumlarobservationer i Estland och undersökning av förekomsten av tumlare
Estland har också samlat in historiska uppgifter om tumlarobservationer från åren 
1861–1993. Antalet observationer uppgår till 36, av vilka 36 % gäller tumlare som 
fastnat i fiskebragder. De övriga är antingen strandade, visuellt observerade i havet, 
dödade, eller också förelåg inga uppgifter om observationssättet. År 2004 inleddes 
ett forskningsprojekt som syftar till att utreda förekomsten av tumlare i estniska vat-
ten. Vid undersökningen användes akustisk avlyssningsapparatur för att registrera 
observationerna. De första observationerna har redan gjorts.

6  Ytterligare information om observationerna finns på miljöministeriets webbsidor, www.ymparisto.fi, 
samt Havsforskningsinstitutets tumlarsidor www.pyoriainen.fi.
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4 Faktorer som bidragit till att    
 tumlarbeståndet minskat

4.1 
Hoten i Östersjön
Under 1800-talet hotades tumlaren i Östersjön av mänskliga aktiviteter, dvs. jakt och 
fiske, samt av stränga isvintrar då i det närmaste hela Östersjön kunnat vara täckt 
av is. Antalet tumlare i Östersjön började minska från ingången av 1900-talet. Ned-
gången beror på ett antal separata orsaker och deras sammanlagda verkningar. Den 
plötsliga nedgången i antalet tumlare kan tidläggas till medlet av 1940-talet (Clarke 
& Buckland 1997). Efter de stränga isvintrarna på 1940-talet inträffade ett antal mil-
dare perioder, och tumlarbeståndet borde så småningom ha börjat återhämta sig, 
men återhämtningen har uppenbarligen försvårats av mänskliga aktiviteter. Små 
däggdjursbestånd, särskilt tandvalarna med sin långsamma fortplantning, är särskilt 
känsliga för påverkan av mänskliga aktiviteter. En viktig bidragande faktor är miljö-
gifterna (Koschinski 2001), och efter 1970-talet har fiskebragderna på sina ställen blivit 
allvarliga hot. Likaså har det effektiverade fisket kunnat göra det svårare för tumlaren 
att finna föda. Ett ytterligare hot är störningar i livsmiljön samt det ökade undervat-
tensbullret och andra störningar som t.ex. ökad sjötrafik (Koschinski 2001).

4.1.1 
Jakt i historisk tid

Tumlaren utsattes för mycket kraftig jakt särskilt mot slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet på många platser utmed Östersjökusten, särskilt i Polen och i Danmark. 
Enligt vissa uppskattningar nedlades under 1800-talet i genomsnitt 1000 tumlare årli-
gen i de danska sunden (Koschinski 2001), tidvis rentav 2000–3000 individer (Nilsson 
1847). Denna jakt kan anses vara första skedet i nedgången av antalet tumlare.

4.1.2 
Isvintrar

Till följd av de exceptionellt stränga isvintrarna (1939–1940, 1941–1942 och 1946–1947) 
frös hela Östersjön igen tre gånger ända fram till Skagerrak, och en gång till 88 pro-
cent. Bergman (1969) ansåg att så gott som hela tumlarpopulationen i Östersjön gick 
under till följd av dessa isvintrar. Därefter har Östersjön frusit så gott som helt och 
hållet sju gånger, av vilka två (1955–1956 och 1985–1986) kan ha haft i det närmaste 
likartade verkningar för tumlaren som vintrarna under 1940-talet.
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4.1.3 
Miljögifter

En av de faktorer som haft de allvarligaste konsekvenserna för tumlarens nedgång 
i Östersjön är miljögifterna (Koschinski 2001). Vissa miljögifter som PCB och DDT 
anrikas i djurens fettvävnader, och de avlägsnas bara mycket långsamt genom äm-
nesomsättningen eller genom utsöndring. Halterna av fettlösliga miljögifter ökar 
med åren, tills djuret uppnår könsmognad. Gifthalterna hos de könsmogna hannarna 
fortsätter att öka, medan den hos honorna går ned bl.a. på grund av att de ger di. En 
tumlarhane från tyska Östersjökusten uppvisade en PCB-halt som var åtta gånger så 
stor som hos en vuxen hona. Från Östersjön finns det tecken på att PCB kan möjligen  
inverka på sälarnas fortplantning (Helle o.a. 1976a, Helle o.a. 1976b). Likartade pato-
logiska förändringar som konstaterats i sälarnas livmoder har dock inte observerats 
hos tumlaren. Under de senaste decennierna har halten av såväl PCB som av andra 
organiska klorföreningar minskat hos tumlaren (Koschinski 2001). Gifthalterna hos 
Östersjötumlaren är dock alltjämt i genomsnitt högre än t.ex. hos tumlare i danska 
sunden eller i Nordsjön hos vilka man mätt gifthalterna (Berggren 1999). 

4.1.4 
Sjukdomar och parasiter

Ett otal skador och avvikelser har konstaterats hos tumlarna. Hos de tumlare som fast-
nat i fiskebragder i danska sunden har man i samband med obduktionerna bl.a. funnit 
stora mängder av parasiter i lungor, lever, magsäck, tarmsystem och örongångar, sår 
på matstrupen, skador på huden samt lunginflammation (Koschinksi 2001).

Hos tumlarna i Östersjön har man konstaterat ett antal parasiter som har åstadkom-
mit sjukliga förändringar bl.a. i lungorna, örongångarna och levern. Antalet parasiter 
ökar med åldern, och i Östersjön är antalet parasiter i regel större än i Nordsjön, även 
om vissa parasitarter inte förekommer lika rikligt i Östersjön som i Nordsjön. På 
grund av parasiterna kan vuxna djur ha en tredjedel av lungvävnaden förstörd.

Parasitförekomsten verkar dock inte påverka djurens allmänna hälsotillstånd. Vid 
jämförelse mellan parasitbelastningen hos de tumlare som i dag lever i Östersjön 
med prover bl.a. från Grönland och med prover från djur från 1940-talet har man 
inte kunnat påvisa skillnader. Man kan således anta att tumlarna i Östersjön har ett 
i sig normalt parasitbestånd.

Det finns föga uppgifter om svamp-, bakterie- och virussmittor hos tumlaren, 
men vissa förändringar som orsakats av svamp har konstaterats bl.a. på huden och 
i lungorna. Dödsorsaken för vissa tumlare som strandat på engelska och holländska 
kusten har konstaterats vara virusburen valpsjuka, men någon sådan observation har 
inte gjorts i Östersjöområdet (Koschinski 2001).

4.1.5 
Tumlare i fiskebragder

Tumlaren jagar med hjälp av ekolodning, och då kunde man vänta sig att den också 
kan upptäcka nät. Men vid ekolodning är signalkonen väldigt smal, och då tumlaren 
jagar bottenfisk i upprätt ställning med nosen mot bottnen och stjärten mot vat-
tenytan kan signalkonen inte rikta sig mot nätet, vilket gör att nätet inte observeras 
och tumlaren trasslar in sig i det. Denna hypotes vinner stöd bl.a. i Teilmanns (2002) 
undersökningar. Ekot från bytesfisken är avsevärt kraftigare än ekot från nätet, och 
det verkar möjligt att ekot från nätet därför inte observeras.

Det finns vissa historiska uppgifter från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
om att tumlare har fastnat särskilt i laxnät, men det finns inga uppgifter om antal. 
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I alla fall kan man utgå från att antalet tumlare som bifångst ställvis kan ha varit 
anmärkningsvärt stort (Clarke & Buckland 1997, Koschinski 2001).

Inom Europeiska unionens område har den danska flottan som bedriver botten-
fiske på torsk och flundra systematiskt statistikfört antalet tumlare som bifångst. På 
Nordsjön uppgår antalet tumlare som oavsiktligt fångas till i genomsnitt 6785 djur 
årligen (Koschinski 2001).

Det är omöjligt att bedöma vilka verkningar det har på populationen av tumlarna 
i Östersjön att de fastnar i fiskebragder, eftersom det inte finns tillgång till uppgifter 
om vare sig populationsstorlek eller om antalet tumlare som fastnat i fiskebragder. 
Enligt de uppgifter som rapporterats om Östersjön, inkluderat Kattegatt, de danska 
sunden och västra delen av Östersjön, fastnar de flesta tumlarna som bifångst i bot-
tennät för torsk (Koschinski 2001).

Tabell 3. Uppgifter om antalet tumlare som fastnat i fiskebragder per land och havsområde  
1973_2004.

Land Östersjön

Danmark

1986–1989
Tre tumlare har fastnat i laxnät (Koschinski 2001).
1992–1998
Observationsprogram (101 fiskeresor och 626 km nät). Inga tumlare fastnade 
i nätet (Vinther 1999).

Sverige
1989–1991
I Östersjön fastnade 13 tumlare i nät, av vilka 7 individer i drivnät för lax och 
5 individer i bottennät för torsk (Clarke & Buckland 1997).

Tyskland

1990–1996
Av de tumlare som fastnar i fiskebragder fastnar 95 % i bottennät (set net  
fishery 7). Man räknar med 6–26 tumlare årligen mellan maj och november.
1990: 21 individer som bifångst.
1991: 26 individer som bifångst.
1992: 6 individer som bifångst.
1993: 5 individer som bifångst.
1996: 5 individer i Kielviken och en vid kusten till Mecklenburg (Clarke & Buckland 
1997).
1991–1995
Under denna period fastnade inga tumlare i drivnät för lax (Clarke & Buckland 
1997).

Polen

1990–1999
Största delen av rapporterna om bifångst kommer från polska östkusten. 
45 tumlare har rapporterats fastnade i fiskebragder. De flesta fastnade i drivnät för 
lax (n=18) och näst mest (n=15) tumlare fastnade i bottennät för torsk 
(cod set net 8) (ICES 2003).

Litauen 1964
En tumlare har fastnat i en fiskebragd (Clarke & Buckland 1997).

Lettland

1974
En tumlare har fastnat i en fiskebragd (Clarke & Buckland 1997). 

2003–2004
Åtta tumlare rapporteras ha fastnat i fiskebragder under den angivna tiden. 
(ICES 2005).
2003
En tumlare har fastnat i en fiskebragd i Rigabukten i oktober (ASCOBANS 2004).
2004
En tumlare har fastnat i en fiskebragd i Rigabukten i januari  (ASCOBANS 2004).

Estland Inga uppgifter (Clarke 6 Buckland 1997).

Ryssland Ingen egentlig statistik för Östersjön, men det finns uppgifter om vissa småvalar 
som bifångst (Clarke & Buckland 1997).
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Land Skagerrak och Kattegatt Nordsjön

Danmark 1992–1998 
Observationsprogram (78 fiskeresor och 240 km 
nät. I Kattegattområdet fem tumlare av vilka fyra 
i samband med fiske på sjurygg (Vinther 1999).

1992–1998  
Observationsprogram (152  fiske-
resor och 4726 km nät). Samman-
lagt 320 tumlare, av vilka de flesta 
bifångst vid torskfiske (n=140) 
och flundrefiske (n=155) (Vinther 
1999).

Sverige 1973–1993
Sammanlagt 478 tumlare i fiskebragder, av vilka 
80 % vid nätfiske (gill net fishery8) (Clarke & 
Buckland 1997).
1989–1991
Sammanlagt 247 tumlare som bifångst, av dessa 
59 individer i Skagerrakområdet och av dem 48 
% vid fiske av småhaj. I Kattegattområdet 175 
individer av vilka 72 % vid bottenfiske på torsk 
(Clarke & Buckland 1997).

I genomsnitt fastnar minst sju individer årligen i fiskebragder i Östersjöområdet. I 
vikarna vid Kiel och Mecklenburg, Lilla och Stora Bält, Kattegatt och Skagerrak fast-
nar årligen minst 150 tumlare i fiskebragder (Berggren o.a. 2002). Talen kan de facto 
vara betydligt större, eftersom alla fall inte anmäls.

Omkring ¾ av de tumlare som fastnar i fiskebragder är unga individer (under 
två år). Däremot finns det ingen skillnad mellan hur de olika könen fastnar. I vissa 
områden fastnar fler tumlare på hösten, i andra områden på våren. Skillnaderna kan 
bero på olika fiskesätt och på att tumlaren är utbredd fläckvis. (Koschinski 2001).

Med tanke på Östersjötumlarens återhämtning är det väsentligt att på alla sätt 
försöka undvika att tumlarna fastnar i fiskebragder. Enligt aktuella uppgifter är tum-
larnas nuvarande antal så litet att varje förökningsduglig individ är viktig.

4.1.6 
Buller och störningar i livsmiljön 

Bullerkällorna på Östersjön omfattar bl.a. fartygs-, båt- och flygtrafik, vindkraftverk 
(anläggning och användning) samt olika slags sprängningar och geologiska under-
sökningar. Eftersom ljud avancerar snabbare i vatten än i luft, är verkningarna av ljud i 
vattnet mer genomträngande än i luften. De ljud som orsakas av mänskliga aktiviteter 
kan täcka naturens egna ljud och försvaga kommunikationen mellan individer, vilket 
gör det svårare att finna byte. Följdverkningarna av sprängningar under vattnet kan 
exempelvis omfatta  försvagning av djurens hörsel eller total dövhet. Några veten-
skapliga undersökningar om verkningarna föreligger inte, men man räknar med att 
buller kan jaga bort tumlarna från de områden där de lever. Å andra sidan kan man 
ofta observera tumlare i områden där trafiken är livlig. Detta fenomen kan också 
bero på att observatörer inte rör sig i områden där trafiken är gles, vilket leder till att 
inga observationer görs. Båtar som rör sig snabbt kan sannolikt påverka tumlarens 
förekomst negativt, åtminstone i de områden där djuren kalvar (Koschinski 2001).

På basis av vissa forskningsresultat undviker tumlarna det undervattensljud som 
orsakas av generatorerna i vindkraftverken. Undersökningar har också visat att det 
buller som uppstår då vindkraftsanläggningar byggs skrämmer bort tumlarna (Kos-
chinski 2001).

7   Uttrycket avser vilket som helst förankrat nät med maskor. I Japan används uttrycket också om öppna ryssjor. 
I anslutning till bifångst av tumlare i Östersjön avser uttrycket uttryckligen bottennät för torsk (cod set net).
8   3 – 5 m höga nät med maskor vanligen på 55 – 65 mm, stark tråd som påminner om laxnät. Läggs ned på bottnen 
i långa rader. Bottennäten för torsk är helt annorlunda än de bottennät som används vid finska kusten för fjäll-
fisk. Tråden är tjockare, vikterna nertill mångdubbla (5 –15 kg/100 m, jfr 0,5 – 3 kg/100 m) och flötena kraftigare.
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4.2 
Hoten i Finland
Under stenåldern var jakten i Finlands havsområden huvudsakligen inriktad på sälar, 
som förekom i betydligt större mängder än tumlare och som gav fler förnödenheter 
(kött, hud, tran osv.). Dessutom var det svårare att fånga tumlare med den tidens jakt-
redskap (Forsten 1975). Enligt tumlarregistret har tumlare i viss utsträckning jagats 
under 1800-talet och i början av 1900-talet, men fångstmängderna var små (Kujala 
2006). Mellan år 1815 och 1999 har 16 tumlarindivider dödats, varav de flesta sköts. 
De sista uppgifterna om tumlare som fångats kommer från skiftet mellan 1930- och 
1940-talen från Bottenviken (Pateniemi i Uleåborg) (Kujala 2006). Inom Finlands 
område har jakten bara haft oansenlig betydelse för tumlaren, vilket inte gäller den 
egentliga jakten som bedrevs i de södra delarna av Östersjön.

Enligt uppgifterna i tumlarregistret kan två toppar skönjas i när tumlarna fastnat 
i fiskebragder. Den ena infaller under 1910-talet (14 individer), den andra på 1930-
talet (19 individer), och då har också antalet observerade tumlare i Finlands territo-
rialvatten varit högst (Kujala 2006) (fig. 6). Enligt de observationer som Määttänen 
(1990) samlat in har antalet tumlare som fastnat i fiskebragder varit högre: På 1910-
talet fastnade 20 djur i nät, på 1930-talet 36. I och med populationens nedgång under 
1940-talet minskade antalet tumlare som fastnade i fiskebragderna.

På 1980-talet fastnade bara en tumlare i en fiskebragd, på 1990-talet två. År 1996 
påträffades en död tumlare i ett nät mellan Vittisbofjärd och Sastmola nära ön Revel, 
år 1999 fastnade en tumlare i ett laxnät på Åland.

Utgående från det material som Kujala (2006) har sammanställt har man undersökt 
om materialet visar att tumlare fastnar mer i vissa typer av fiskebragder än i andra. 
Problemet är det låga antalet observationer (n=69, dessutom en i ett sälnät) och den 
tidsmässiga splittringen.

Fig. 6. Minimiantalet tumlare som observerats i Finland 1900–1980 och fördelningen på olika ob-
servationstyper enligt Määttänen (1990).
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Fig. 7. Antalet tumlare i fiskebragder av olika slag i Finlands territorialvatten 1860–1999 (Kujala 2006).

För att göra bilden tydligare har de olika slagen av fiskebragder delats in i huvudgrup-
per, dvs. nät (n=32), ryssjor (n=13), andra fångstredskap (n=6) och okända fångstred-
skap (n=18). Under hela den undersökta perioden har tumlare relativt regelbundet 
fastnat i nät, mest i strömmingsnät (n=11), därnäst i laxnät (n=7). De som fastnat i 
laxnät påträffades under perioden 1960–1990. Av de fall som utretts har inte en enda 
tumlare fastnat i en ryssja efter år 1936. Anledningen kan vara att ryssjorna på 1950-
talet blev allt lättare och hållbarare, och deras konstruktion kan ha förändrats så att 
tumlarna inte kommer in i dem. Vidare har användningen av ryssjor minskat.

Tumlare har alltså fastnat i fiskebragder i Finland. Nätfisket har varit skadligast 
för tumlaren, men på basis av detta material kan man inte anse att en nättyp avsedd 
för fiske av någon viss art skulle vara särskilt skadlig för tumlaren.
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SKYDD

5 Internationella skyddsförpliktelser

5.1 
Hotklassificeringar

5.1.1.  
IUCN:s klassificering

I den hotklassificering som har föranstaltats av IUCN9, Internationella unionen för 
skydd av natur och naturtillgångar (IUCN 2004) har tumlaren klassats som en sårbar 
art (VU) både globalt (A1cd10) och inom Östersjöområdet (A1c,C1+2b11). 

5.1.2 
Bedömning av hoten i Finland och andra 
Östersjöstater samt lagstiftningen

Tumlaren har inte tagits med i bedömningen av de hotade arterna i Finland (Rassi 
o.a. 1986, 1992a och 2001), eftersom det inte har funnits säkra uppgifter om dess fort-
plantning i Finland. På basis av Kujalas (2006) utredning bör saken tas upp i samband 
med följande eventuella bedömning av hotade arter. 

 
Tabell 4. Tumlarens hotklassificering i Östersjöländerna. Om arten inte finns antecknad på ett 
lands lista, kan detta innebära att arten inte förekommer inom landets område, att arten av någon 
anledning har utelämnats från bedömningen eller att arten har bedömts vara livskraftig.

Land Hot

Sverige Sårbar art (VU, A2bde+3bde+4bde; C1) (Gärdenfors 2005)

Danmark Arten nämns inte i 1997 års översikt över hotade arter (Stolze o.a. 1997). Däremot 
nämns arten i Danmarks gula bok, enligt vilken arten är på nedgång men ännu inte 
allvarligt försvagad (Stolze & Phil 1998b).

Tyskland Akut hotad i Östersjön (klass 1)  (Merck o.a. 1996). 

Polen Artens status är osäker, (klass I) (Glowacinski 1992).

Estland Arten nämns inte i 1998 års översikt över hotade arter (Lilleleht 1998).

Lettland Arten har dött ut i Lettland, (klass 0) (Latvian Environment Agency 2004).

Litauen Ingen anteckning om arten (Balevicius 1992).

Ryssland Östersjöns tumlalres status har inte definierats, arten är fåtalig och föga undersökt, 
(klass 4)(Anon. 2001).

9  The World Conservation Union (The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
10  11  Klassificeringsgrund: A1c = på grund av minskning av utbrednings- eller förekomstområdet och el-
ler försämring av livsmiljöns kvalitet bedöms populationen ha minskat med över 20 % under de senas-
te 10 åren eller under tre generationer. A1d = samma som föregående, men bedömningen bygger på fak-
tiskt eller antaget nyttjande. C1 = liten population som successivt minskar med en minst 10 % kontinu-
erlig minskning under 10 år eller tre generationer. C2b = alla individer finns inom en lokal population.
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5.2 
Konventioner och bestämmelser  
till skydd av tumlaren

5.2.1 
Förpliktelserna enligt EU:s habitatdirektiv

Syftet med EU:s habitatdirektiv (92/43/EEG) är att säkerställa att naturens variations-
rikedom bevaras och återställs inom gemenskapens område. Naturvårdsåtgärderna 
bör särskilt riktas in på arter och naturtyper av gemenskapsintresse, vilka räknas 
upp i bilagorna till direktivet. Medlemsstaterna skall säkra att deras gynnsamma 
bevarandestatus bibehålls eller återställs. Bevarandestatusen för en art är gynnsam då 
arten på sikt kan överleva som en del av sin naturliga livsmiljö och då artens naturliga 
utbredningsområde inte minskar och det finns en tillräckligt vidsträckt livsmiljö för 
att artens populationer skall kunna bevaras på sikt. Medlemsstaterna skall också sörja 
för uppföljningen av bevarandestatusen för de arter som räknas upp i bilagorna.

Tumlaren ingår i bilagorna II och IV. Bilaga II förtecknar arter för vilkas skydd 
Natura 2000-områden skall inrättas. Finland behöver dock inte inrätta Naturaområ-
den för skyddet av tumlaren. Tumlaren nämns i femte bilagan till naturvårdsförord-
ningen, arter i bilaga IV (a) till habitatdirektivet som förekommer i Finland.

I bilaga IV räknas de arter upp som kräver strikt skydd. Medlemsstaterna skall 
införa ett strikt system för skydd av dessa arter och förbjuda avsiktligt dödande eller 
fångst av dem i naturen, avsiktlig störning samt försämring och förstöring av arternas 
föröknings- och rastplatser. Likaså skall innehav, transport och handel med individer 
som fångats i det fria förbjudas. Medlemsstaterna skall vidare införa ett övervaknings-
system för observation av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av arter i bilaga 
IV och vid behov företa ytterligare undersökningar och utredningar för att säkerställa 
att oavsiktlig fångst inte har betydande negativa verkningar på dessa arter.

5.2.2 
EU:s förordning om åtgärder när det gäller 
oavsiktlig fångst av valar vid fiske 

Europeiska unionens råd gav år 2002 en förordning om bevarande och hållbart ut-
nyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EG) 
nr 2371/2002. Enligt förordningens art. 2 skall den gemensamma fiskeripolitiken 
säkerställa att levande akvatiska resurser utnyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hänseende. Gemenskapen skall tillämpa försiktighetsmeto-
den genom att vidta åtgärder för att skydda och bevara levande akvatiska resurser, 
arbeta för ett hållbart utnyttjande av dem samt minimera fiskeriverksamhetens på-
verkan på de marina ekosystemen. Den gemensamma fiskeripolitiken skall stämma 
överens med annan gemenskapspolitik, särskilt miljöpolitiken.

Europeiska unionens råd har också gett en förordning om åtgärder när det gäl-
ler oavsiktlig fångst av valar vid fiske (EG) nr 812/2004. Denna förordning trädde i 
kraft 1.7.2004 och föreskriver om åtgärder som syftar till att minska fiskefartygens 
oavsiktliga fångst av valar. I åtgärderna ingår 1) att införa akustiska skrämmare, 2) 
att införa ett observatörsprogram med observatörer och 3) ett successivt förbud mot 
användning av drivnät på Östersjön.

Akustiska	skrämmare
Akustiska skrämmare, s.k. pingers, skall enligt förordningen användas fr.o.m. 1.6.2005 
på fartyg som är längre än 12 meter samt i vissa områden vid svenska kusten (skånska 



28  Miljön i Finland  40sv | 2006

Fig. 8. ICES-delområdena i Östersjön samt ICES-delområde 24 jämte latitud 59o 30’ inritad på 
kartan.

Latitud 59o 30’

kusten mot Östersjön) och i ICES-delområde 24 fr.o.m. 1.1.2007 (fig. 8). Tvånget att 
använda pingers gäller inte vetenskaplig forskning. Användningen av pingers och 
verkningarna därav på tumlarna skall undersökas vetenskapligt eller i ett pilotpro-
gram.

Användning	av	observatörer
EU:s medlemsstater skall inrätta observatörsprogram som syftar till insamling av 
uppgifter om olika slag av fiske och om eventuell oavsiktlig fångst av tumlare. För-
ordningen ålägger medlemsstaterna att på sina fiskefartyg tillsätta opartiska observa-
törer som kan utföra vetenskapligt arbete. Finlands observatörsprogram skall täcka 
torskfiske norr om latitud 59 grader 30’ under tiden 1.6 – 30.9 samt torskfiske med 
bottennät i hela Östersjön under hela året.

Observatörsprogrammen gäller fiskefartyg på över 15 meter, och antalet obser-
vationsdagar skall uppgå till 5 % av fartygets fiskeansträngningar (fiskedagar). I 
observatörens uppgifter ingår att övervaka fångst av småvalar och att samla in er-
forderliga uppgifter för extrapolering av den observerade bifångsten för hela den 
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ifrågavarande fiskeriverksamheten. Därutöver skall data om fiskeriåtgärderna samlas 
in och uppgifter om fiskeansträngningarna bokföras. Rapporter om genomförandet 
av observatörsprogrammen skall årligen sändas in till kommissionen. Förordningens 
art. 5.2 gör det också möjligt för medlemsstaterna att med hjälp av observatörerna 
öka den vetenskapliga förståelsen för fartygens fångstsammansättning samt för fisk-
resursernas biologiska tillstånd. 

3)	Förbud	mot	användning	av	drivnät	vid	yrkesfiske
Förbudet mot drivnät trädde i kraft i Östersjön 1.1.2005. Med tillstånd av myndig-
heterna får fiske med drivnät bedrivas fram till 31.12.2007. År 2005 får antalet fartyg 
som en medlemsstat ger tillstånd till fiske med drivnät åt inte vara större än 60 % av 
antalet fiskefartyg som fiskat med drivnät under perioden 2001–2003. Åren 2006 och 
2007 får maximiantalet sådana fartyg inte vara mer än 40 % eller motsvarande 40 % 
av antalet fiskefartyg som fiskat med drivnät under perioden 2001–2003. Medlems-
staterna skall årligen sända en förteckning till kommissionen över de fartyg som har 
beviljats tillstånd att fiska med drivnät.

5.2.3 
HELCOM-rekommendationen om tumlare

Den rekommendation om skydd av tumlaren i Östersjön som HELCOM beslöt om år 
1996 konstaterar att antalet tumlare i Östersjön har minskat dramatiskt och att bifångst 
av tumlare vid fiske, försämring av tumlarens livsmiljöer och störningar i dem har 
haft en ogynnsam inverkan på arten. Den sårbara situationen för Östersjötumlaren 
kräver omedelbara åtgärder för att dess fortbestånd skall kunna säkras. Enligt beslutet 
skall medlemsländerna genomföra följande rekommendationer:

1) undvika att tumlare fastnar i fiskebragderna,
2) vidta åtgärder i samråd med ICES för insamling och analys av uppgifter. In-

formation behövs bl.a. om tumlarpopulationernas utbredning och förekomst 
samt om hoten mot tumlaren såsom gifthalter, dödlighet orsakad av fiske-
bragder samt störningar orsakade av fartyg (undervattensbuller),

3) överväga om det behövs marina skyddsområden för tumlaren t.ex. inom ra-
men för BSPA-områdena (Baltic Sea Protected Areas), då man vet att tumlare 
förekommer i området,

4) vart tredje år rapportera om genomförandet av denna rekommendation. Den-
na punkt har dock senare ändrats till årlig rapportering så att ASCOBANS 
samlar in uppgifter från medlemsländerna och HELCOM från de Östersjölän-
der som inte är medlemmar i ASCOBANS.

5.2.4 
ASCOBANS-avtalet

ASCOBANS-avtalet, dvs. avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön 
ingicks år 1992, och det hör till de avtal som ingåtts inom ramen för Bonnkonven-
tionen. För närvarande är tio stater medlemmar i ASCOBANS, nämligen Belgien, 
Litauen, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sverige, Frankrike och 
Storbritannien. Finland blev år 1999 det åttonde medlemslandet, och avtalet trädde i 
kraft i Finland 13.10.1999 (förordning 942/1999, FördrS nr 103/1999).

ASCOBANS syftar till att i samråd med avtalsparterna sträva efter en gynnsam 
bevarandestatus för småvalarna och att bibehålla en sådan. Som bilaga till avtalet 
finns en plan för skydd och förvaltning som presenterar sådana åtgärder beträffande 
skydd, forskning och vård som avtalsparterna skall vidta i fråga om småvalar (för 
Finlands del tumlare) i samråd med andra behöriga internationella organ. De åtgärder 
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som anförs i bilagan är följande: 1) skydd och förvaltning av tumlarens livsmiljöer, 
2) kartläggning och forskning som koordineras och fördelas mellan avtalsparterna 
och de behöriga internationella organisationerna på ett effektivt sätt, 3) användning 
av bifångster och strandade djur. 4) lagstiftning samt 5) information och utbildning. 
Åtgärderna presenteras i större detalj i bilaga 2.

Jastarniaplanen för tumlarbeståndets åtherhämtning i Östersjön

Redan i många decennier har det varit internationellt känt och erkänt att situationen i 
fråga om Östersjötumlaren är oroväckande. Vid ASCOBANS andra partsmöte (Bonn, 
Tyskland, 1997) antogs en resolution om oavsiktlig fångst av småvalar, i vilken med-
lemsstaterna uppmanades att ta fram en plan för Östersjötumlarens återhämtning. 
En sådan plan utarbetades i Polen, i Jastarnia vid ett seminarium 9–11.1.2002 (AS-
COBANS 2002). Över 40 deltagare från sex Östersjöländer deltog i mötet. Deltagarna 
representerade myndigheter, fiskare, miljöorganisationer, internationella konven-
tionsorgan samt offentliga och privata inrättningar.

Jastarniaplanen, dvs. planen för tumlarens återhämtning i Östersjön, har följande 
huvudmål:

A. Att omedelbart vidta förebyggande åtgärder för att reducera de årliga bifång-
sterna till högst två tumlare eller färre. Uppskattningen bygger på de inven-
teringar av tumlarbeståndet i södra Östersjön som gjordes år 1995. Enligt 
uppskattning blir minst ca 7 individer årligen bifångst.

B. Att förbättra kunskaperna inom viktiga kunskapsområden som gäller tumla-
ren så fort som möjligt,

C. Att utveckla kvantitativa mål för återhämtningen vartefter som man får ny 
information om populationens status, antalet bifångster och andra hot.

I syfte att nå de ovan nämnda målen bör Östersjöländerna:
1) försöka minska bifångsterna av tumlare vid fiske,
2) öka forskningen och uppföljningen kring tumlarna,
3) lägga upp sådana vård- och nyttjandeplaner för eventuella skyddsområden 

som beaktar tumlaren och sådant som är viktigt för den, såsom tillgången till 
näring.

4) Utse nationella kontaktpersoner eller kontaktinrättningar.

Bilaga 3 presenterar innehållet i dessa åtgärder noggrannare.
Vid genomförandet av Jastarniaplanen bör ASCOBANS samarbeta med bl.a. HEL-

COM, IBSFC12, ICES och IWC:s13 vetenskapliga kommitté. Den första utvärderingen 
av hur planen utfallit skall göras inom tre år efter att de första ljudskrämmarna (ping-
ers) har tagits i bruk. Östersjöländerna bör därutöver årligen informera ASCOBANS 
om hur rekommendationen har omsatts i praktiken. För att övervaka genomförandet 
av Jastarniaplanen har ASCOBANS tillsatt en Jastarniagrupp med representanter för 
både fiske- och miljömyndigheter samt -organisationer i samtliga Östersjöstater samt 
för ASCOBANS.

12  IBSFC = International Baltic Sea Fishery Commission = Internationella fiskerikommissionen för Öster-
sjön, nedlagd år 2006.
13  IWC = International Whaling Commission = Internationella valfångstkommissionen.
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5.2.5 
Övriga konventioner och bestämmelser

Det finns också andra fördrag och bestämmelser vars huvudsyfte inte är att skydda 
tumlaren, men deras målsättning och genomförandet av målen kan ha verkningar 
med tanke på skyddet av tumlaren.

Bernkonventionen

Bernkonventionen14 (konventionen om. skydd av europeiska vilda djur och växter 
och deras naturliga miljö, förordning 29/1986) nämner tumlaren i bilaga II som 
omfattar strängt skyddade djurarter. Till följd av att tumlaren ingår i bilaga II skall 
avtalsparterna hindra all slags avsiktlig fångst samt innehav och avsiktligt dödande 
av den, likaså att dess föröknings- eller rastplatser avsiktligt skadas eller förstörs. 
Vidare får arterna inte störas bl.a. under fortplantingsperioden eller då de har ungar, 
om störningen är av betydelse för konventionens mål. Därutöver är det förbjudet 
att inneha eller idka inrikeshandel med levande eller döda djur (omfattar också bl.a. 
uppstoppade djur).

CITES-konventionen

I bilaga II till CITES-konventionen15 (Konventionen för reglering av handeln med 
vissa utrotningshotade vilda djur och växter, förordning 45/1976) nämns arter som 
kan bli hotade om handeln med dem inte regleras. EU-bestämmelserna är strik-
tare än konventionen; i gemenskapens regelverk (kommissionens förordning (EG) 
1332/2005) ingår samtliga valarter i bilaga A, som motsvarar CITES-konventionens 
bilaga I, dvs. omfattar arter vars export eller import huvudsakligen för kommersiella 
ändamål är förbjuden.

Bonnkonventionen

I Bonnkonventionen16 (konventionen om skydd av flyttande vilda djur, trädde i kraft 
1983, Finland anslöt sig 1989) ingår tumlaren i bilaga II, dvs. flyttande arter med 
ogynnsam bevarandestatus och vars skydd förutsätter internationella fördrag, eller 
arter vars bevarandestatus det internationella samarbetet enligt konventionen skulle 
förbättra märkbart. Ett sådant internationellt fördrag är bl.a. ASCOBANS-avtalet.

FN:s havskonvention

Förenta Nationernas havskonvention (UNCLOS 198217) trädde i kraft år 1994, och 
Finland ratificerade konventionen år 1996 (Förordning 50/1996, FördrS 49/1996). 
Konventionens avsnitt 11 behandlar skyddet och bevarandet av den marina miljön. 
Där konstateras bland annat att alla stater är skyldiga att använda eller i samarbete 
med andra stater ta i bruk sådana metoder som gör att de levande marina tillgång-
arna kan värnas och skyddas. Artiklarna 65 och 120 behandlar marina däggdjur. 
Kuststaterna eller en behörig internationell organisation kan förhindra, begränsa eller 
reglera nyttjandet av marina däggdjur striktare än vad konventionen anger. Staterna 

14  Bernkonventionen = Bern Convention = The Convention on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats.
15  CITES = The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
16  Bonnkonventionen = Bonn Convention =The Convention on the Conservation of Migratory Species 
of Wild Animals.
17  UNCLOS = United Nations Convention on the Law of the Sea = FN:s havskonvention.
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skall verka i samråd för att skydda marina däggdjur och i fråga om valar bör de 
samarbeta med lämpliga internationella organisationer för deras skydd, förvaltning 
och forskning kring dem.

FN:s konvention om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald, dvs. biodiversitetskonventionen (CBD18), un-
dertecknades i Rio de Janeiro 1992 och trädde i kraft i Finland år 1994 (förordning 
914/1994, FördrS 78/1994). Konventionens syfte är att skydda den globala biologiska 
mångfalden (ekosystem, arter och gener), att naturtillgångarna skall nyttjas på ett 
hållbart sätt och att den nytta som användningen av biologiska tillgångar ger skall 
fördelas rättvist och opartiskt. I konventionen ingår ett separat arbetsprogram för hav 
och kustområden, som syftar till att öka den biologiska mångfalden i haven och utmed 
kusten. I arbetsprogrammet ingår fem grundelement, nämligen 1) integrerad vård av 
hav och kustområden (IMCAM19), 2) levande marina och kustnära naturtillgångar, 3) 
skyddsområden, 4) vattenodling samt 5) invandrararter och genotyper. 

EU:s havsstrategi

Kommissionen har lagt upp en havsmiljöstrategi enligt EU:s sjätte miljöprogram 
och gjort förslag om ett ramdirektiv för havsmiljön (KOM(2005)505 och 504 slutl., 
24.10.2005). Förslagen behandlas som bäst i Europaparlamentet och rådet. Strategin 
syftar till att upprätta allmänna ramar för att skydda de europeiska haven och för 
att förhindra att deras tillstånd försämras. Strategins främsta mål är att den marina 
miljöns tillstånd i de europeiska havsområdena skall vara gott före år 2021. I fråga om 
marina däggdjur föreslår direktivet att populationsvariationer, utbredningsområden 
och status skall utvärderas och följas upp och att hoten samt skydds- och vårdåtgär-
derna skall bestämmas.

Internationella valfångstkommissionen

Internationella valfångstkommissionen (IWC) inrättades år 1946. Finland anslöt sig 
som medlem år 1983. Valfångstkonventionen syftar till att skydda valbestånden (13 
arter av storvalar) och å andra sidan att systematiskt utveckla valindustrin. Det är 
möjligt att via konventionen skydda sårbara arter, att upprätta skyddsområden för 
valar, att ställa upp gränser för antal och storlek vid valfångst, att bestämma frid-
lysnings- och fångsttider samt -områden för valar, att förbjuda fångst av honor som 
ger di eller åtföljs av kalvar samt att sammanställa uppgifter om fångsten och andra 
statistiska och biologiska uppgifter.

Valfångstkommissionen har tre kommittéer, av vilka en är den vetenskapliga kom-
mittén. Dess medlemmar omfattar hundratals valforskare. Kommittén har i uppgift 
att rekommendera och i mån av behov undersöka valar eller valfångst, samla in och 
analysera statistiska uppgifter om valpopulationernas nuvarande status och om val-
fångstens inverkan på dem samt att undersöka, utvärdera och förmedla information 
om de medel som kan användas för att upprätthålla och öka valpopulationerna. 
Under den vetenskapliga kommittén arbetar ett antal underkommittéer och arbets-
grupper, av vilka kommittén för småvalar är särskilt viktig med tanke på småvalar 
och särskilt tumlaren. Denna grupp går årligen in för att identifiera de viktigaste 
arterna/områdena som skall undersökas. Grupperna går bl.a. igenom valarnas ut-
bredning, förekomst, årstidsvandringar, ekologi samt avsiktlig och oavsiktlig fångst. 
Under de senaste åren har bl.a. Östersjötumlarens situation behandlats.

18  CBD= Convention on Biological Diversity = konventionen om biologisk mångfald
19  IMCAM= Integrated Marine and Coastal Area Management = integrerad förvaltning av hav och 
kustområden
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6 Tumlaren i den finska  
 lagstiftningen

20  År 1996 ändrades namnet på lagen så att den också omfattar arktiska sälar och lagen heter nu lag om 
skydd av valar och arktiska sälar (1107/1996).

6.1  
Lagen om skydd av valar och arktiska sälar

År 1982 antog riksdagen lagen om skydd av valar (1112/1982)20. Enligt lagen får finska 
fartyg inte användas för valfångst, import av vissa delar av valar är förbjudet, likaså 
är import av vita skinn av grönlandssälar och blåssälars kutar förbjudet. Samtliga 
valar som påträffas i Finland är fridlysta. Lagen reviderades (1070/2004) i samband 
med att lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) antogs, och då fogades till 
dess 3 § en skyldighet att släppa fri en oskadad val som fastnat i ett nät eller i ett an-
nat fångstredskap. En skadad eller hjälplös val skall såvitt möjligt ges hjälp och vid 
behov vård. I förordningen om skydd av valar (406/1983) definieras tullväsendets 
övervakning av bestämmelserna i lagens 2 § och behandlingen av produkter som är 
lagstridigt importerade.

6.2 
Naturskyddslagen
Enlgit naturskyddslagens (1096/1996) 38 § är tumlaren är fridlyst i Finland.

6.3 
Tumlaren i den åländska lagstiftningen 
Med undantag av de djurarter som är föremål för jakt enligt jaktlagstiftningen är samt-
liga vilda däggdjur och fåglar samt deras bon och ägg fridlysta enligt 14 § i landskaps-
lagen om naturvård (1998:82). Den åländska jaktlagstiftningen tillåter ingen jakt på 
tumlare, vilket betyder att arten är fridlyst. Genom landskapsförordningen bestäms 
vilka andra djur och växter som är fridlysta inom landskapet samt vilka arter som är 
så kallade särskillt skyddsvärda arter vars livsmiljöer åtnjuter ett strakare skydd. 

Tumlaren har inte hänförts till kategorin särskilt skyddsvärda arter enligt 15 § i 
landskapslagen om  naturvård (1998:92). När naturvårdslagstiftningen revideras för-
väntas arten bli inordnad i denna kategori,  samtidigt som åtgärder som skall vidtas 
vid oavsiktlig fångst skrivs in i lag.

Fiskemetoder som är tillåtna på Åland regleras av landskapslagen om fiske 
(1956:39). Drivgarnsfisket på Åland skall avvecklas i enlighet med vad som anges i 
EU-förordningen. Ett totalförbud mot drivgransfiske enligt sådana metoder som EU-
förordningen avser kommer att tas upp i landskapsregeringen senast år 2008. 
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FÖRSLAG

21  BfN = Bundesamt für Naturschutz = Federal Agency for Nature Conservation.

7  Finlands åtgärder för skydd  
 av tumlaren

Arbetsgruppen föreslår nedan angivna åtgärder genom vilka Finland kan uppfylla 
förpliktelserna i de internationella avtalen. Samtidigt görs förslag om de ansvariga 
instanserna samt om kostnaderna och finansieringsbehovet.

7.1 
Förpliktelsen enligt EU-fördrag och andra 
konventioner att övervaka tumlaren jämte 
undersökningar och åtgärder som stöder den

Enligt EU:s habitatdirektiv och andra överenskommelser (ASCOBANS-avtalet och 
Jastarniaplanen, HELCOM-rekommendationerna) har Finland en skyldighet att följa 
upp förekomsten av tumlare i sina territorialvatten. Uppföljningen sker genom att den 
observationskampanj som inleddes år 2001 alltjämt fortsätter. Miljöministeriet har ax-
lat det huvudsakliga ansvaret för uppläggningen av kampanjen och för insamlingen 
av uppgifter, och bl.a. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL), Naturhistoriska 
centralmuseet (NHCM), delfinariet i Särkänniemi, Finlands WWF och landskapet 
Åland har medverkat i arbetet. 

7.1.1 
Insamling och analys av uppgifter om förekomsten och av 
prover samt vetenskaplig bekräftelse av observationerna

Åtgärder:  

Insamling av uppgifter om förekomsten:
För insamling av nya observationer från allmänheten har en elektronisk blankett förts 
in på Internet (bilaga 3) (www.pyoriainen.fi samt www.miljo.fi > Skyddet av tumlare > 
Kampanj för tumlarobservationer), som allmänheten kan använda för att sända in sina 
observationer antingen per e-post eller per post till någon av de angivna adresserna. 
Både tidigare och nya observationer förs in i miljöförvaltningens databas över arter, 
som upprätthålls av Finlands miljöcentral. Dessutom insamlas gamla uppgifter ur olika 
källor, och de insamlade uppgifterna kontrolleras.

Förmedling av observationer till internationella datasystem:
Miljöministeriet förmedlar uppgifterna om både historiska och nya observationer till det 
gemensamma datasystemet för Östersjön (www.balticseaporpoise.org). Webbsidorna 
upprätthålls av FTZ-institutet (Forschungs und Technologiezentrum Westküste) vid Kiels 
universitet och finansieras av Bfn21 fram till år 2007. 
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Offentligt tillsättande av en evalueringsgrupp:
Det föreslås att en evalueringsgrupp bestående av experter på området skall tillsättas. 
Evalueringsgruppen skulle sammanträda 1–2 gånger årligen. I fråga om nya observationer 
utvärderar evalueringsgruppen observationerna, och de tumlarobservationer som anses 
tillräckligt säkra förs in i databasen (tumlarregistret).

Samarbete med Sjöstridskrafterna: 
För att göra det möjligt att bekräfta observationerna har Sjöstridskrafterna redan till-
ställts ljudprov på tumlarens läten som referensmaterial. Sjöstridskrafternas stationer 
för undervattensbevakning samt fartygen lagrar och anmäler eventuella tumlarobserva-
tioner. Observationerna och därtill hörande rapportering och statistikföring sker under 
ledning av Marinens Forskningsanstalt. Också tidigare lagrade prover undersöks alltjämt 
jämsides med det övriga arbetet på Marinens Forskningsanstalt. Marinens Forskningsan-
stalt är vidare redo att vid behov stödja de övriga parterna i frågor som gäller hydroa-
kustik, materiel och användningen av materielen. Samarbetet med Sjöstridskrafterna för 
att ta fram uppgifter om tumlarens förekomst fortsätter så som överenskommits med 
försvarsministeriet år 2002. Observationerna förs in i Finlands miljöcentrals databas 
(tumlarregistret).

Prover:
Miljöministeriet har gjort en förteckning över befintliga prover på skelett och ben samt 
uppstoppade tumlare, som uppdateras bl.a. i fråga om de vävnadsprover som finns på 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Dessa prover kan ge ny information om tumlarpopu-
lationerna i Östersjön bl.a. genom genetiska undersökningar. Institutionerna samarbetar i 
fråga om proverna med andra institutioner i Östersjöländerna och sänder också prover 
till forskningsinrättningarna med tanke på deras forskningsprojekt.

Ansvariga instanser:

Vävnadsprover:
Informationen från ben- och vävnadsproverna sänds in till Finlands miljöcentrals  databas 
(tumlarregistret).

Förmedling av observationsuppgifter till internationella datasystem: 
Miljöministeriet svarar för att uppgifterna om tulmarförekomst i Finlands miljöcentrals 
databas (tumlarregistret) sänds vidare till databasen för Östersjötumlaren och koordi-
nerar responsen på eventuella andra förfrågningar om uppgifter och prover från inter-
nationella forskningsprojekt samt förmedlar sådana till lämpliga forskningsinrättningar. 

Finansiering och kostnader: 

Insamlingen och överföringen av befintlig information samt insamlingen av nya observa-
tioner från allmänheten görs i tjänsten, för insamling av ytterligare uppgifter reserveras 
separat finansiering. Man räknar med att det kommer att behövas ca 4 månadsverken i 
perioder under ett år. Behovet är sammanlagt 8000 €. För evalueringsgruppens möten 
reserveras 500 €/år.
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22  SCANS II  = Small Cetacean Abundance in the North Sea and Adjacent Waters = Undersökning av 
hur rikligt småvalar förekommer i Nordsjön och närliggande vatten.

7.1.2 
Finlands medverkan i undersökningar om tumlaren i Östersjön

Det behövs närmare uppgifter om förekomsten av tumlare i Östersjön och särskilt 
i norra Östersjön samt om dess utbredning. I syfte att utröna hur rikligt småvalar 
förekommer har det internationella forskningsprojektet SCANS II22 inletts. Detta 
projekt borde också täcka Östersjön, men tills vidare har inventeringens omfattning 
inte blivit klart definierad. Utöver de frivilliga observationerna borde inventeringen 
dra nytta av den nyaste tekniken som t.ex. akustiska avlyssningsanläggningar såsom 
POD (Porpoise Detector) eller annan motsvarande apparatur, och i mån av möjlighet 
borde man använda sig av märkning som gör det möjligt att följa med tumlarna per 
satellit.

Andra internationella forskningsområden där Finland kunde medverka är evalue-
ringen av faktorer som orsakar störningar i livsmiljön, såsom bedömning av verkning-
arna av vindkraftverk och farleder, samt genetisk-morfologiska undersökningar.

Åtgärder:  

Undersökning av förekomsten: 
Finland deltar i internationella forskningsprojekt som anknyter till förekomsten av tum-
lare. Ett forskningsområde som kommit fram är att klarlägga förekomsten av tumlare 
i norra Östersjön med tillhjälp av akustisk avlyssning (bl.a. POD). I detta projekt bör 
Finland samarbeta med sakkunniga bl.a. i Sverige och Estland.

Andra forskningsprojekt:
Som bäst pågår ett flertal forskningsprojekt för att ta reda på om det finns en separat 
tumlarpopulation i Östersjön och hur den i så fall avviker t.ex. från tumlaren i de danska 
sunden och Nordsjön. För detta ändamål kan forskningsprojekten bl.a. tillställas benpro-
ver och eventuella vävnadsprover från de samlingar som finns i Finland.

Ansvariga instanser:

Undersökning av förekomsten: 
Miljöministeriet fungerar preliminärt som kontaktorgan, men för forskningen svarar 
forskningsinstitutionerna.

Finansiering/kostnader:

Miljöministeriet svarar för de administrativa kostnaderna som en del av skyddet av den 
marina miljön. Separat överenskommelse ingås om eventuella forskningsprojekt, och 
dessa budgeteras som en del av ifrågavarande projekt.
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Figur 9. Förfarandet då en skadad eller död tumlare påträffas i fiskebragd.

7.1.3 
Utarbetande av anvisningar om förfarande då  
tumlare påträffas i fiskebragder eller på stranden 
i oskadat eller skadat skick eller döda

Myndigheterna måste ha tillgång till anvisningar och handlingsmodeller om vad som 
skall göras med tumlare (eller andra småvalar) som har hamnat i ett fångstredskap 
eller blivit strandsatta. Figur 9 anger schematiskt vad man kan göra om en död eller 
skadad tumlare påträffas. Ett oskadat djur som sitter fast i ett fångstredskap eller har 
strandat skall befrias så fort dess hälsotillstånd har kontrollerats.

Åtgärder: 

Miljöministeriet utarbetar i samråd med vederbörliga instanser noggranna anvisningar 
om hur man skall förfara om en tumlare har fastnat i ett fångstredskap eller strandat. 
Av anvisningarna skall framgå vem som skall kontaktas, vilka uppgifter som behövs, hur 
kroppen skall sändas för ytterligare undersökning eller, om detta inte är möjligt, vilka 
uppgifter om och prover från kroppen som behövs. Dessutom har miljöministeriet i 
uppgift att besluta om hur det arbete som skötseln av ärendet orsakar skall ersättas. 
Anvisningarna skall vara klara före utgången av år 2007. Dessutom skall uppgifter om 
alla ovan nämnda observationer sändas till Finlands miljöcentrals databas för arter 
(tumlarregistret) i enlighet med anvisningar. 

Ansvariga instanser:

Miljöministeriet utarbetar anvisningarna i samråd med jord- och skogsbruksministeriet, 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Naturhistoriska centralmuseet, delfinariet i Särkän-
niemi, Evira (före detta EELA) och eventuellt Högholmens djurpark.

Finansiering/kostnader:

Miljöministeriet svarar för de kostnader som utarbetandet av anvisningarna orsakar.

Skallen, skelettet och reservprovet på
vävnaderna sänds till Naturhistoriska

centralmuseet

Djurets hälsotillstånd undersöks
med hjälp av en lokal sakkunnig eller en veterinär

Veterinären fattar beslut om vården
(konsultation t.ex. med del�nariet i Särkänniemi)

Ett levande skadat djur Ett dött djur 

Djuret kan inte räddas

Primärvård på ort och ställe
-  sår, antibiotika, blodprov

Djuret återförpassas till
havet

Uppföljning av djurets återhämtningen
Djuret klarar sig inte i naturen.

Då skall det sändas till del�nariet i 
Särkänniemi för vård

Efter vården skall djuret antingen
återförpassas till naturen eller placeras i en

djurpark

Rapportering till ASCOBANS

Djuret avlivas så som (247/1996)
djurskyddslagen föreskriver

Kroppen sänds till för undersökning Evira

Djuret klarar sig inte Djuret obduceras och behövliga prover
tas (bl.a. prov på maginnehållet)

Vävnadsproverna förs till
Vilt- och

�skeriforskningsinstitutet

Utländska institutioner

(före detta EELA)

Uppgifterna sänds till databasen
(tumlarregistret)

SYKE/miljöministerit



38  Miljön i Finland  40sv | 2006

7.1.4 
Utredning av dödsorsaken genom obduktion

För att utreda dödsorsaken samt på grund av behövlig provtagning skall döda tum-
lare obduceras. Det finns en separat handledning för obduktionen och de prover som 
skall tas (Kuiken o.a. 1991).

Åtgärder: 

Evira (f.d. EELA) informeras om att ett dött djur påträffats, och kroppen sänds dit för 
obduktion. I fråga om vissa bestämningar samråder Evira med Vilt- och fiskeriforsk-
ningsinstitutet och andra experter på området. Vid obduktionen och provtagningen 
följs anvisningarna i handledningen. Vävnadsproverna uppbevaras på Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet bl.a. med tanke på fortsatta undersökningar. Skallen, skelettet och 
reservprover på vävnaderna sänds till Naturhistoriska centralmuseet. Uppgifterna från 
obduktionen sänds till Finlands miljöcentrals databas (tumlarregistret) och för kännedom 
till miljöministeriet. Dessutom skall en rapport om dödsorsaken fyllas i och sändas till 
ASCOBANS.

Ansvariga instanser:

För obduktionen svarar Evira (f.d. EELA). Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet svarar för 
att proverna bevaras, och Naturhistoriska centralmuseet svarar för att skallen, skelet-
tet och vävnadsproverna bevaras. Dessa institutioner sänder in uppgifterna till Finlands 
miljöcentrals databas (tumlarregistret). 

Finansiering/kostnader:

Miljöministeriet sköter de åtgärder som sammanhänger med transporten av kroppen 
och betalar kostnaderna. Man räknar med att kostnaderna blir ca 2000 € per fall. Ob-
duktionen och provtagningen sköts i tjänsten vid institutionerna, likaså förvaringskost-
naderna. Ålands landskapsregering svarar för transporterna från Åland.

7.2 
Olika sätt att undvika att tumlare 
oavsiktligt hamnar i fångstredskap
På grund av EU-förordningen (812/2004) krävs det vid yrkesfiske numera åtgärder 
som syftar till att minska oavsiktlig fångst av tumlare vid fiske.

7.2.1 
Begränsning av användningen av drivnät samt  
användning av ljudskrämmare (pingers) enligt 
EU-förordningen (812/2004)

EU-förordningen (812/2004) förbjuder fiske med drivnät i hela Östersjön fr.o.m. in-
gången av år 2008. Arbetsgruppen anser att det drivnätsfiske på sik och strömming 
som bedrivs i finländska kustvatten inte utgör något hot mot tumlaren, och därför an-
ser arbetsgruppen att det inte finns några hinder för att detta fisket fortsätter. Många 
tiotals fartyg har deltagit i det traditionella drivnätsfisket på sik, och detta slags fiske 
är under den korta fiskeperioden ekonomiskt mycket lönsamt. Arbetsgruppen har 
sänt ett initiativ i ärendet till jord- och skogsbruksministeriet (bilaga 4). EU-kommis-
sionen avser att år 2006 lägga fram ett förslag om hur drivnät skall definieras.
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Användningen av pingers, dvs. ljudskrämmare, är efter 1.1.2007 obligatoriskt 
på Östersjön väster om Bornholm i ICES-delområde 24 (figur 8), där förekomsten 
av tumlare har konstaterats vara rikligast. Särskilda EU-finansierade pilot- och för-
söksprojekt pågår för att undersöka hur användningen av pingers lämpar sig för att 
skrämma bort tumlaren från fiskebragderna.

Åtgärder: 

Begränsning av användningen av drivnät
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av driv-
garn (2005–2007) (185/2005, ändr. 121/2006) trädde i kraft 1.4.2005 och gäller fram till 
31.12.2007. Från ingången av år 2008 är drivgarnsfiske inte tillåtet på Östersjön.

Användning av pingers, dvs. ljudskrämmare
Pingers tas i bruk på de finska fartyg som fiskar i områden där pingers skall användas 
enligt EU-bestämmelserna. 1.1.2007 utvidgas skyldigheten att använda pingers till hela 
ICES-delområde 24 (figur 8).

Ansvariga instanser:

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att finska fartyg och finskt fiske följer bestäm-
melserna och för övervakningen av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Finansiering/kostnader

Genom åtgärder av Europeiska fiskerifonden kan man delvis bemöta de problem som 
branschen åsamkas av att drivgarnsfisket läggs ned. Gemenskapens bestämmelser för 
den kommande perioden kommer sannolikt att göra det möjligt att anlita vissa stöd 
för att skrota fartyg, inrikta fisket på annat sätt och bland annat förvärva pingers under 
perioden 2007–2013 i enlighet med Finlands kommande program för näringarna. 

7.2.2 
Utvecklandet av fiskebragder och -metoder samt 
övergång till alternativa fångstredskap

Då drivgarnsfisket upphör år 2008 bör fiskarna gå över till andra former av fiske. 
Därutöver bör fångstredskap och fiskemetoder av nytt slag tas fram.

I fråga om drivgarnsfiske på lax är det i vissa fall möjligt att gå över till långrev. 
Detta är dock i allmänhet inte lika ekonomiskt lönsamt som drivnätsfiske.

Det är mycket svårt att finna en form av fiske som kan ersätta det traditionella 
drivgarnsfisket på sik och strömming.

Arbetsgruppen anser att man jämsides med yrkesfisket också bör uppmärksamma 
fiske som bisyssla eller som fritidsverksamhet när det gäller att undvika oavsiktliga 
fångster.

Vid yrkesfiske går man in för att bl.a. märka fångstredskapen omsorgsfullt för 
att de inte skall förkomma. Arbetsgruppen räknar i alla fall med att nät dirvit med 
vinden eller försvunnit i samband med fisket knappast utgör något större hot mot 
tumlaren vid Finlands kuster.



40  Miljön i Finland  40sv | 2006

Åtgärder:

Finansiering av forskningsprojekt som gäller nya fiskemetoder och fångstredskap av 
nytt slag. Utvecklingsarbetet bör samordnas med den internationella utvecklingen av 
fiskemetoder och fångstredskap.

Uppföljning av fiske (också fritidsfiske) med nät samt av märkningen av redskapen bör 
utgöra en del av övervakningen av fisket.

Fiskarna bör upplysas om vilka möjligheter det finns att förhindra att tumlare fastnar 
i fångstredskapen.

Ansvariga instanser:

Jord- och skogsbruksministeriet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, TE-centralerna och 
fiskeriorganisationerna.

Finansiering/kostnader: 

EU, jord- och skogsbruksministeriet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, TE-centralerna 
(forskningsprojekt).

7.3 
EU:s övervakningsskyldighet

7.3.1 
Observatörsprogram för insamling av uppgifter om 
oavsiktlig fångst av tumlare från båtar på minst 15 m

Enligt 4 art. i EU-förordningen skall medlemsstaterna utforma och införa observa-
tionssystem med observatörer på fartyg över 15 m. Syftet med övervakningen är att 
samla in uppgifter om småvalar som blir bifångst vid fiske. I Finland är det fråga 
om ett tvåårigt program för insamling av vetenskapligt pålitliga observationer vid 
vissa former av fiske. Antalet observationsdagar skall uppgå till 5 % av fartygens 
fiskeansträngningar (fiskedagar).

Finland avser att genomföra ett pilotobservatörsprogram så som förordningen till-
låter, eftersom sedvanlig samplingsstrategi inte kan nyttjas då det är oerhört sällsynt 
att tumlare blir bifångst vid fiske (för tillfället räknar man med i genomsnitt ett fall 
per tio år).

Åtgärder:

Finland har år 2006 startat ett observatörsprogram enligt EU-förordningen (812/2004) 
och jord- och skogsbruksministeriets förordning (1214/2005). Två tidsbundna tjänster 
för inspektörer har inrättats vid jord- och skogsbruksministeriet och förlagts till Egent-
liga Finlands TE-central i Åbo. Observatörsprogrammet täcker fartyg som bedriver trål-
fiske på Östersjön norr om latituden 59 grader 30’ under tiden 1.6 – 30.9 samt fartyg 
som fiskar torsk med bottentrål (maskstorlek över 80 mm) under hela året. Enligt den 
preliminära kalkylen för fiskeansträngningarna innebär observatörsprogrammet år 2006 
cirka 60 trålfiskedagar och 10 bottennätsfiskedagar. Eventuella observationer förmedlas 
till Finlands miljöcentrals databas (tumlarregistret). 

Ansvariga instanser: 

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt Finlands observationssystem med obser-
vatörer. Programmet genomförs i samråd med bl.a. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Finansiering/kostnader: 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för kostnaderna.
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7.3.2 
Forsknings- eller pilotprogram för insamling  
av uppgifter om oavsiktlig fångst av tumlare på 
fartyg med en längd på högst 15 meter

Enligt 4 art. I EU-förordningen (812/2004) skall medlemsstaterna antingen via forsk-
ning eller med tillhjälp av ett pilotprogram samla uppgifter om bifångst av tumlare på 
fartyg med en längd på högst 15 meter som fiskar med bottennät med en maskstorlek 
på minst 80 mm.

Åtgärder:

Eftersom det på grund av platsbrist är omöjligt att placera observatörer på fartyg på 
högst 15 meter måste antingen ett forskningsprojekt eller ett pilotprogram tas fram 
för insamling av uppgifter om eventuell bifångst av tumlare på sådana fartyg. Jord- och 
skogsbruksministeriet svarar för planeringen och genomförandet av forskningsprojektet 
eller pilotprogrammet i samråd med bl.a. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Eventuella 
observationer förmedlas till Finlands miljöcentrals databas (tumlarregistret). 

Ansvariga instanser:

Jord- och skogsbruksministeriet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Finansiering/kostnader: 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för kostnaderna.

7.3.3 
Uppgifter som skall sändas in till databasen  
över arter (tumlarregistret) 

Institutionerna sänder uppgifterna direkt till Finlands miljöcentrals databas. Med 
tanke på internationella sammandrag begär miljöministeriet de behövliga uppgif-
terna av Finlands miljöcentral. Tabell 5 visar ett sammandrag av de uppgifter som 
lagras i tumlarregistret samt vem som skall sända in informationen.  

Tabell 5. Uppgifter för Finlands miljöcentrals databas över arter (tumlarregistret). 

Verksamhet/
uppgifter

Aktörer Befintlig 
information

Ny infor-
mation 

Anmärkningar

Observations-
kampanjen

Miljöministeriet, Naturhis-
toriska centralmuseet, 
Delfinariet, WWF, Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet, 

+ +

Ben- och 
vävnadsprover

Evira (f.d. EELA)
Vilt- och fiskeriforsknings-
institutet, 
Naturhistoriska 
centralmuseet

+

+
+
+

Inbördes 
samarbete mellan 
forskarna

Obligatorisk 
EU-övervakning

Jord- och skogsbruksminis-
teriet +

Akustiska 
observationer

Sjöstridskrafterna + + Eventuella 
forskningsprojekt 
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7.4 
Rapporteringsskyldighet

7.4.1 
Rapportering om Finlands åtgärder enligt Jastarniaplanen 

Östersjöstaterna rapporterar till ASCOBANS om hur deras åtgärder enligt Jastar-
niaplanen framskrider. En internationell arbetsgrupp har tillsatts för uppföljning av 
Jastarniaplanen; där ingår representanter för de instanser som svarar för fiske och för 
naturvård i samtliga Östersjöstater. Finlands representanter kommer från jord- och 
skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

Åtgärder:

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet deltar i arbetsgruppens verksamhet 
och handhar gemensamt rapporteringen om sina respektive åtgärder.

Ansvariga instanser:

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Finansiering/kostnader:

Vartdera ministeriet svarar för kostnaderna inom sitt område. Miljöministeriets arbete 
utgör en del av det årliga administrativa skyddet av den marina miljön.

7.4.2 
Rapportering om uppgifter som insamlats genom 
observatörsprogrammet enligt EU-förordningen om åtgärder 
när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske (812/2004)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall till kommissionen rapportera alla 
uppgifter som samlats in om fiskefartygens fiskeansträngningar samt sända in ob-
servationerna om oavsiktlig bifångst av valar jämte ett sammandrag av de viktigaste 
observationerna (som räknas upp i förordningen).

Åtgärder:

Jord- och skogsbruksministeriet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet utarbetar en 
rapport över resultaten.

Ansvariga instanser: 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för rapporteringen.

Finansiering/kostnader:

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för kostnaderna.
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7.5 
Informationsspridning

7.5.1 
Information till allmänheten om tumlaren och om 
Finlands förpliktelse för skydd av tumlaren

För att tumlaren skall kunna skyddas bör allmänheten informeras om dess levnads-
vanor, hoten mot den samt hur arten kan identifieras. Information om tumlaren avses 
att spridas vid olika slags tillställningar och genom olika informationsmedier, bl.a. 
på webbsidor, i broschyrer och publikationer.

Internationellt arbetar ASCOBANS-sekretariatet med material som avses över-
sättas till så gott som samtliga Östersjöländers språk. Hittills har Finland delat ut 
en affisch som berättar om ASCOBANS-avtalet. Dessutom är finska broschyrer om 
Jastarniaplanen under beredning, vidare en allmän broschyr om ASCOBANS.

Sommaren 2005 publicerade miljöministeriet en tumlaraffisch både på finska och 
svenska. Den delades ut på utställningar och postades till aktörer i kustområdena.

Informationen bör spridas på både finska och svenska.

Åtgärder:

Informationsmaterial distribueras till alla lämpliga ställen. Material som underlättar 
identifieringen av tumlare sänds exempelvis till följande ställen: båthamnar, segel- och 
båtsällskap, fiskehamnar, fiskare, Forststyrelsens naturum vid kusten, myndigheter som 
rör sig till sjöss (t.ex. gränsbevakningsväsendet, tullen, fyr- och lotsstationerna, sjöstrids-
krafterna), skolor och bibliotek vid kusten och i skärgården, naturvårdsorganisationer, 
ornitologiska föreningar, fågelstationer vid kusten och i skärgården.

Information om tumlaren och om hur den hamnar i fiskebragder bör distribueras för-
utom till yrkesfiskare också till fritidsfiskare.

I början av observationsperioden (under vårvintern) påminns allmänheten om tumlarob-
servationer bl.a. genom information om resultaten av föregående års observationskam-
panj. Dessutom uppmuntras olika aktörer att ordna seminarier eller andra tillställningar 
där man berättar om tumlaren.

Tredje söndagen i maj firas Östersjöns tumlardag också internationellt. Tills vidare är 
det bara delfinariet i Särkänniemi som har firat dagen i Finland. Det är viktigt att också 
andra deltar, såsom de zoologiska museerna vid kusten, Högholmens djurpark och 
Forststyrelsens naturum, Maretariet i Kotka och SeaLife i Helsingfors.

Uppgifter om tumlaren och tumlarobservationer finns på ett antal olika webbsidor, 
därutöver finns bl.a. anvisningar om identifieringen samt blanketten för tumlarobser-
vationer.
• Miljöministeriet (www.miljo.fi > Naturvård > Skydd av arter > Artskyddet enligt or... 
  > Skyddet av tumlare )
• Havsforskningsinstitutet (www.pyoriainen.fi)
• Särkänniemidelfinariets akademi kring marina däggdjur (endast på finska) 
 (http://www.sarkanniemi.fi/oppimateriaali/indes.html)
• WWF:s sidor om tumlare (endast på finska ) (http://www.wwf.fi/ymparisto/ 
 uhanalaiset_lajit/kotimaiset/pyoriainen.html).
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Ansvariga instanser:

Miljöministeriet svarar för produktionen av såväl internationellt som nationellt informa-
tionsmaterial samt spridningen av det och uppmuntrar andra aktörer att producera eget 
material. För seminarier och andra evenemang svarar arrangören själv. Många instanser 
har egna webbsidor om tumlare.

Finansiering/kostnader: 

Miljöministeriet svarar för de kostnader som härrör från vidarebefordran av både in-
ternationellt (ASCOBANS) och nationellt material och för detta ändamål reserveras 
1000–5000 €/år. För upprätthållandet av webbsidorna svarar varje instans själv. Varje 
aktör svarar för de kostnader som hans åtgärder orsakar.

7.6 
Övriga förslag

7.6.1 
Hotundersökning

Arbetsgruppen föreslår att hoten mot tumlaren skall ses över vid nästa genomgång av 
hoten mot arterna i ljuset av den information som bl.a. detta betänkande innehåller.

7.6.2 
Uppdatering av planen

Miljöministeriet svarar vid behov för uppdateringen av planen som bör ske senast 
inom tio år.
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Bilaga 1

Kompletterande åsikt till betänkande avgivet av 
mijöministeriets tumlararbetsgrupp 

Denna kompletterande åsikt gäller det betänkande som avgetts av den tumlararbets-
grupp som miljöministeriet tillsatt 21.4.2004. 

Ställningstagande
Undertecknad anser att det inte finns tillräckliga grunder för ett drivgarnsfiskeförbud 
och inte heller för andra åtgärder som försvårar idkandet av fiske och som oskäligt 
ökar näringens kostnader.

Motiveringar
Europeiska Unionens råd har 22.3.2004 fattat beslut om ett totalförbud mot drivgarns-
fiske från och med 1.1.2008. Redan före detta datum skall drivgarnsbåtarnas antal 
minskas kraftigt. Jord- och skogsbruksministeriet har avgett en nationell förordning 
om begränsning av användningen av drivgarn åren 2005-2007. 

Finlands Yrkesfiskarförbund har konsekvent motsatt sig ett förbud mot drivgarns-
fiske. Det finns enligt förbundets åsikt inte faktiska grunder för ett drivgarnsfiske-
förbud speciellt i Östersjöns huvudbassäng och i Östersjöns norra delar där tumlare 
påträffas endast sporadiskt. Det fanns sålunda inte tillräckliga vetenskapliga bevis 
för ett beslut. Observationen av tumlare börjar också först efter att ett partiellt förbud 
redan har trätt i kraft.  

Arbetsgruppens arbete och därmed betänkandet för inte heller fram faktorer, med 
vilka förändringarna i tumlarbestånden kunde sammankopplas med drivgarnen. 
I betänkandet konstateras att ”under 1940-talet minskade antalet tumlare i Öster-
sjön radikalt, då tre stränga vintrar med sträng kyla och omfattande isbildning hårt 
beskattade beståndet. Före detta hade det minskat bland annat på grund av jakt i 
södra Östersjön”. Numera utgör störningar i dess livsmiljö hot, bland annat allt mer 
störande buller och ökande sjötrafik. 

Förbudet mot ett fångstsätt inverkar på en viss fiskargrupps utövande av näring 
samt utkomst. Drivgarn har använts av fiskare som specialiserat sig på detta fiskesätt, 
men drivgarnsfisket har också varit en del av övrigt kustfiske. Finlands Yrkesfiskar-
förbunds ståndpunkt är att staten bör ersätta fiskerinäringen till fullo för de förluster 
som ifrågavarande förbud förorsakar. Detta gäller både fångstredskap (fartyg och 
bragder) samt fiskarnas möjliga övergång till andra fiskesätt. Ändå har endast några 
fartyg som specialiserat sig på drivgarnsfiske fallit inom ramen för skrotningsstödet. 
Detta är dock endast en dellösning och omfattar bara en del av alla fiskare. 

Finland Yrkesfiskarförbund har upprepade gånger föreslagit att jord- och skogs-
bruksministeriet borde brådskande inleda en utredning om drivgarnsfiskeförbudets 
effekter med målet att trygga de till yrkesfiskargrupp 1 hörande yrkesfiskarnas socio-
ekonomiska situation. Man har dock inte skridit till åtgärder. 

Tumlararbetsgruppen har i ett ställningstagande daterat 25.2.2005 konstaterat att 
det traditionella drivgarnsfisket efter sik och strömming i Finlands kustbygder inte 
hotar tumlaren i Östersjön. Arbetsgruppen föreslår att den EU-förordning som gäl-
ler drivgarnsfisket inte skulle gälla drivgarnsfiske efter sik och strömming som helt 
avviker från laxfisket. 
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Förbundet uppmanar jord- och skogsbruksministeriet att fungera enligt ställnings-
tagandet. I detta samband borde man dock också överväga att upphäva hela driv-
garnsfiskeförbudet eftersom det inte finns faktiska grunder för förbudet speciellt i 
Östersjöns huvudbassäng och i Östersjöns norra delar. 

Lappträsk 4.5.2006

Kim Jordas    
verkställande direktör   
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f. 
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Bilaga 2

Plan för skydd och förvaltning av tumlaren enligt ASCOBANS-avtalet

Planen för skydd och förvaltning utgör bilaga till avtalet. Där framläggs de åtgär-
der beträffande skydd, forskning och vård som avtalsparterna bör vidta i fråga om 
småvalar (Finland i fråga om tumlaren) i samråd med andra behöriga internationella 
instanser.

1) Skydd och förvaltning av livsmiljöer:
• förhindra utsläpp av ämnen som utgör ett hot mot djurens hälsa,
• med beaktande av att tillgängliga uppgifter tyder på oacceptabel interak-

tion, utveckla förändringar av fiskeredskap och fiskemetoder för att minska 
bifångster och för att förhindra att fiskeredskap driver i väg eller kastas 
bort till havs,

• skapa effektivare bestämmelser i syfte att minska påverkan på djuren av 
sådana verksamheter som allvarligt påverkar djurens födotillgångar, samt

• förhindra annan avsevärd störning, särskilt av akustiskt slag.

2) Kartläggning och forskning skall samordnas och fördelas mellan avtalspar-
terna och behöriga internationella organisationer på ett effektivt sätt:
• undersökningar för att bestämma status och årstidsberoende vandringar 

som befintliga populationer och bestånd gör. I undersökningarna skall ingå 
förbättring av sådana befintliga metoder och framtagning av nya metoder 
som gör det möjligt att fastställa beståndstillhörighet och individantal, 
trender, populationsstrukturer och dynamik samt flyttningar,

• lokalisera områden som är av särskild betydelse för småvalarnas överlev-
nad. Dessa undersökningar skall gälla områden som är särskilt viktiga med 
tanke på fortplantningen och födosökningen,

• undersökningar och utredningar som gör det möjligt att identifiera befint-
liga och potentiella hot mot olika arter. Dessa undersökningar skall omfatta 
forskning kring kraven på livsmiljö, näringsekologi, näringskedjor, utbred-
ning och sinnesorganens funktion. Särskild uppmärksamhet bör riktas på 
verkningarna av föroreningar samt störningar och interaktion med fiskeri-
näringen, inklusive metoder för att lindra verkningarna av fiske. Vid dessa 
undersökningar får djuren inte dödas, och efter undersökningarna skall de 
släppas fria i gott hälsotillstånd.

3) Användning av bifångster och strandningar
• ett effektivt system bör inrättas för rapportering om och räddning av djur 

som blivit bifångst eller strandat. Detta gör det möjligt att producera in-
formation för de ovan nämnda undersökningarna, genom att vid dödsfall 
förrätta komplett obduktion samt genom att ta prover för fortsatta under-
sökningar och utreda födans sammansättning. De samlade uppgifterna 
skall göras tillgänglig i en internationell databas.
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4) Lagstiftning
• med stöd av nationell lagstiftning förbjuda avsiktlig fångst och dödande av 

småvalar (såvida detta inte redan är förbjudet),
• ange skyldigheten att omedelbart släppa fria djur som tillfångatagits le-

vande och friska,

5) Information och utbildning
• informera allmänheten om avtalets syftemål
• särskilt underlätta anmälningen av observationer och av djur som strandat,
• göra det lättare för fiskare att anmäla om bifångst samt leverans av döda 

individer för forskning i den omfattning som detta avtal förutsätter.
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Åtgärder enligt Jastarniaplanen

Föreslagna åtgärder som Östersjöstaterna borde vidta för att nå de mål som 
Jastarniaplanen anger:

1. Minska antalet tumlare som blir bifångst
• genom att begränsa fiskeansträngningarna inom vissa fiskeområden,
• genom att gå över från fiskeredskap (drivnät och bottennät) som är skadli-

ga för tumlaren till alternativa typer av fiskeredskap som är mindre skad-
liga för tumlaren,

• genom att sammanställa enhetlig information om fiskeansträngningarna i 
hela Östersjön,

• på kort sikt ta i bruk ett program med ljudskrämmare (pingers).

2. Bredda forskningen och uppföljningen bl.a. inom följande delområden:
• klarlägga tumlarpopulationernas genetiska släktskap särskilt i övergångs-

området, dvs. i sydvästra Östersjön,
• utveckla och ta i bruk nya tekniker såsom akustiska observationsanlägg-

ningar för att kunna bedöma förändringar i tumlarbeståndets storlek,
• klarläggning av vilka verkningar olika ljud och störningar har på tumlaren, 

såsom signaler från pingers samt buller från fartyg och vindkraftverk.

3. Lägga upp vård- och skötselplaner för potentiella skyddsområden med beak-
tande av såväl tumlarna som vad som är viktigt för dem såsom tillgången till 
föda. De skyddsområden som nu har föreslagits för Östersjön eller som redan 
existerar är allmänt taget antingen alltför små eller illa planerade och kan inte 
skydda tumlaren.

4. Utnämna nationella kontaktpersoner/inrättningar som svarar för ärenden i 
samband med koordinering av informationen till allmänheten. Dessutom bor-
de man överallt runt Östersjön dra större nytta av allmänhetens medverkan i 
tumlarobservationsverksamheten. ASCOBANS borde därutöver ta fram och 
främja en regional infallsvinkel till skyddet av Östersjötumlaren och sekreta-
riatet borde etablera direkta kontakter med fiskeorganisationerna i Östersjön 
och via dem gå in för bättre kontakt till dem som fiskar.
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Bilaga 5
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Bild 1. De finländska fiskarenas drivnätfångst av lax enligt fångstruta i Östersjön år 2003. 
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Bild 2. De finländska fiskarenas nätfångst av sik med drivnät enligt fångstruta i Östersjön år 2003. 
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Bild 3. De finländska fiskarenas nätfångster av strömming enligt fångstruta i Östersjön år 2003. 
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Bild 4. Drivnätsfångsternas av lax och sik samt nätfångsternas av strömming månatliga fördelning i 
procent år 2003. 
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Förkortningar

ASCOBANS The Agreement on Conservation of Small Cetaceans in Baltic   
 and North Seas = Avtalet till skydd för småvalar i Nordsjön   
 och Östersjön 
Bern Convention  The Convention on the Conservation of European Wildlife   
 and Natural Habitats = Bernkonventionen om skydd av 
 europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 
CBD  Convention on Biological Diversity =  Konventionen om 
 biologisk mångfald
CITES The Convention on Internatinal Trade in Endangered Species  
 of Wild Fauna and Flora = Konventionen för reglering av 
 handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter 
Bonn Convention CMS = The Convention on the Conservation of Migratory 
 Species of Wild Animals = konventionen om skydd av 
 flyttande vilda djur 
EELA   Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
EEZ  Exclusive Economical Zone = Ekonomisk zon
FAO  Food and Agriculture Organization of The United Nations = 
  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
HELCOM Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection   
 Commission = kommissionen för skydd av Östersjöområdets  
 marina miljö 
IBSFC International Baltic Sea Fishery Commission = Internationella  
 fiskerikommissionen för Östersjön 
ICES   International Council for the Exploration of the Sea = 
 Internationella rådet för havsforskning
IMCAM  Integrated Marine and Coastal Area Management = Integrerad  
 förvaltning av hav och kustområden
IUCN   The World Conservation Union = Internationella unionen för   
 skydd av natur och naturtillgångar 
IWC International Whaling Commission = Internationella 
 valfångstkommissionen
NHCM Naturhistoriska centralmuseet = Luonnontieteellinen 
 keskusmuseo
MTL Merentutkimuslaitos = Havsforskningsinstitutet
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Vilt- och 
 fiskeriforskningsinstitutet
SCANS Small Cetaceans Abundance in the North Sea and Adjacent 
 Waters = Utvärdering av förekomsten av småvalar i Nordsjön  
 och närliggande havsområden 
SYKE Suomen ympäristökeskus = Finlands miljöcentral
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea = Förenta   
 Nationernas havskonvention
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talet har sammanställts på basis av uppgifter i de naturhistoriska museernas arkiv och samlingar, i litteraturen 
och dagspressen. Materialet ger belägg för att tumlare före 1940-talet har varit relativt vanliga i finländska vatten. 
1940-talets stränga vintrar med kraftig isbildning på Östersjön ledde till en drastisk nedgång i Östersjöns tumlar-
stam, och därefter har tumlarobservationerna i Finlands territorialvatten blivit avsevärt sällsyntare. Tumlarstam-
mens återhämtning har försvårats av miljögifter, livsmiljöns försämrade kvalitet samt oavsiktlig fångst i fiskered-
skap. Andra faktorer som hotar återhämtningen omfattar det ökade undervattensbullret och den expanderande 
sjötrafiken. 

Till följd av miljöministeriets tumlarobservationskampanj, som inleddes år 2001, har tumlarobservationerna ökat. 
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Tumlaren har klassats som en globalt sårbar art. I EU:s regelverk hör valarna inklusive tumlaren till de särskilt 
skyddade arterna i bilaga IV till habitatdirektivet. Dessutom omfattar många internationella naturskyddskonven-
tioner också tumlaren. Syftet med ASCOBANS-avtalet är att skydda småvalar i Östersjön och Nordsjön, och 
inom ramen för detta avtal har en särskild plan, Jastarniaplanen, utarbetats med tanke på återupplivning av tum-
larstammen i Östersjön.

I finländsk och åländsk lagstiftning är tumlaren en fridlyst art. I miljöministeriets rapporter om skyddet av hotade 
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begränsningar som gäller fiske och observatörsprogrammet. Dessutom föreslås olika sätt att sprida information 
för att öka medvetenheten om tumlaren.
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Arbetsgruppen har haft som uppgift att utarbeta en handlingsplan för hur Finland skall  

fullgöra sina internationella och nationella skyldigheter i fråga om skyddet av tumlaren.  

I rapporten presenteras olika åtgärder som kan främja tumlarskyddet i Finland. Dessutom  

innehåller betänkandet allmänna uppgifter om tumlaren och dess levnadssätt och klarlägger 

dess förekomst i Finland sedan medlet av 1800-talet. Dessa uppgifter utgör underlag för det 

tumlarregister som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Det har funnits tumlare i vattnen kring Finland i minst 7000 år. Uppgifterna om tumlar- 

förekomster sedan 1800-talet har sammanställts på basis av uppgifter i de naturhistoriska  

museernas arkiv och samlingar, i litteraturen och dagspressen. 

Materialet ger belägg för att tumlare före 1940-talet har varit relativt vanliga i finländska vatten. 

1940-talets stränga vintrar med kraftig isbildning på Östersjön ledde till en drastisk nedgång 

i Östersjöns tumlarstam, varefter tumlarobservationerna i Finlands territorialvatten har blivit 

avsevärt sällsyntare. 

Tumlarstammens återhämtning har försvårats av miljögifter, livsmiljöns försämrade kvalitet samt 

oavsiktlig fångst i fiskeredskap. Andra faktorer som hotar återhämtningen omfattar det ökade 

undervattensbullret och den expanderande sjötrafiken.

De effektivaste åtgärderna för tumlarskyddet, dvs. bergränsningar vid fiske och observatörs-

programmet, baserar sig på EU-lagstiftning. Dessutom är det viktigt att följa upp tumlarens 

förekomst i finska territorialvatten och att delta i internationella forskninsprojekt om tumlaren.  

Information sprids om möjligheten att påträffa tumlare i finska vatten.  
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