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Människan påverkar världen omkring sig på många olika sätt, både på gott och ont. Vårt, 

liksom alla levande varelsers, beroende av tillgång till vatten har gjort att vi lärt oss utnyttja 

det på diverse olika sätt. Ett sätt har genom långa tider varit fisket, där vi tar vår föda från 

havet. Vi har också transporterat både folk och material över långa avstånd via vattenvägar. 

På senare tid har vi även funnit att vattenområden kan vara attraktiva för naturupplevelser, 

t.ex. valsafari som är en populär turistattraktion. Föroreningar och klimatförändringar är 

ytterligare exempel på mänskliga aktiviteter som påverkar de vattenlevande däggdjuren. 

Olika typer av däggdjur påverkas på olika sätt, många populationer till den grad att de är 

hotade.  

Fisket påverkar valarna både direkt och indirekt 
 

Överfiske påverkar hela det akvatiska ekosystemet, vilket leder till en negativ effekt på hela 

näringskedjan. De vattenlevande däggdjuren, i rollen som toppredatorer, påverkas i högsta 

grad av detta. Forskning har länge visat att de akvatiska ekosystemen inte klarar av att 

upprätthålla en balans när människan tar ut så stora andelar av populationerna. Detta kan till 

exempel bidra till att vissa bytesdjur för valarna försvinner lokalt med resultatet att valarna får 

flytta. Det kan också innebära att ett av valarnas bytesdjur försvinner helt, och ersätts av något 

som ej går att äta. Utrustningen som det kommersiella fisket använder är dessutom dödsfällor 

för ett djur som måste andas luft regelbundet. De nät som används utformas så att de inte syns 

för fisken, och syns då inte heller för valarna, som lätt fastnar och drunknar. De kan även 

skada sig på båtar, propellrar och annat förknippat med både det kommersiella och det icke-

kommersiella fisket. Till och med valsafari kan påverka valarna negativt. För att försöka 

förhindra att valar fastnar eller skadar sig på utrustningen som används inom det 

kommersiella fisket, utvecklas och testas ett antal olika tekniska lösningar. Ett fungerande 

exempel på detta är så kallade pingers, en liten apparat som sänder ut ett högfrekvent ljud var 

fjärde sekund. Denna apparat placeras på näten som fiskarna lägger ut, och ska skrämma iväg 

valarna från näten så att de inte fastnar. Detta har visat sig fungera för åtminstone tandvalar, 

och även för andra marina däggdjur, så som sälar. I Östersjön har man nu börjat försöka 

använda torskburar istället för garnfiske, vilket man hoppas ska kunna minska risken att 

tumlare ska fastna. 

 

Föroreningar i havet, både kemiska ämnen och ljud 
 

Eftersom valar i de flesta ekosystem är toppredatorer så drabbas de i stor utsträckning av olika 

miljögifter, både från tidigare och nuvarande utsläpp. Det som ger störst utslag på dem är de 

ämnen som ingår i gruppen långlivade organiska föroreningar. Detta beror på att valarna är 

långlivade, högt upp i näringskedjan och har en kropp som innehåller mycket fett. Ämnen 

som DDT och PCB är förbjudna i många länder, men långt ifrån alla. Dessa ämnen försvinner 



inte, utan ansamlas istället i fettrik vävnad och fortsätter att påverka valarna. Problemen med 

de långlivade miljögifterna har uppmärksammats internationellt och man försöker hindra att 

de kommer ut. Man försöker även hitta alternativ till dessa ämnen, men ett problem är då att 

de kan ha samma eller liknande effekt på ekosystemen. Det är heller inte bara utsläpp av 

miljögifter som påverkar valarna. I och med den ökade båttrafiken och ökade ljudmängden 

från industrier nära havsområden så har den totala ljudnivån i haven ökat. Detta leder till 

störningar för valar, som gärna undviker ljud av det slaget. Dessutom kan det störa deras egen 

kommunikation och ekolokalisering. Detta hot har inte fått lika stor uppmärksamhet som 

utsläppen av miljögifter, men är ett problem som ökar. 

Internationellt samarbete – lösningen på allmänningens dilemma? 
 

Hav och vattenområden är områden som länge ansetts som en slags allmänning. Eftersom så 

många har tillgång till dessa områden så kan det uppstå problem när alla ska samsas. Dessa 

problem klassas ofta som allmänningens dilemma, där alla vill ha möjlighet att utnyttja en 

tillgång men ingen vill ta ansvar. För att kunna förbättra vår miljö och möjligheterna för dessa 

vattenlevande djur så har många länder skapat gemensamma projekt och flera konventioner 

har skrivits under. För de större valarna, bardvalarna och kaskeloten, finns en speciell 

konvention. Detta är den Internationella konventionen för reglering av valfångsten (ICRW) 

som upprättades 1946. 1986 beslutade medlemsländerna som skrivit under (med undantag av 

Island, Norge och Japan) att förbjuda kommersiell valjakt. Detta beslut är fortfarande under 

debatt, och så sent som i år har det varit uppe till diskussion om man ska legalisera 

kommersiell valjakt. Det pågår dock fortfarande en del fångst av valar, som då fångas i 

forskningssyfte, och många kallar detta förbudets kryphål. Det finns många andra 

konventioner och samarbeten mellan länder som påverkar valarna. Runt Östersjön och 

Nordhavet har länderna gått ihop och startat projektet ASCOBANS, ett skydd för små valar i 

dessa områden. De länder som skriver under deltar i projektet går med på att aktivt förbättra 

miljön och förutsättningarna för de mindre valarna. De flesta valar hamnar också under 

Konventionen för handel med hotade arter (CITES) och IUCN:s rödlista. I USA skyddas de 

av Endangered Species Act (ESA) och Sverige har en åtgärdsplan rörande tumlaren i 

Östersjön. I Stockholmskonventionen behandlas många av de miljögifter som påverkar 

valarna i Östersjön.  

 

Områdesskydd – löser lokala områden ett globalt problem? 
 

Områden har upprättats runt om i världen som ska skydda specifika ekosystem och arter, eller 

bara ett sätt att skapa en ”source-lokal”, d.v.s. att populationer kan växa i dessa områden, för 

att sedan ”fylla på” andra mindre skyddade områden. Dessa kallas ofta för MPAs (från 

engelskans Marine Protective Areas). Två av dessa är Indian Ocean Sanctuary och Antarctic 

Sanctuary. Dessa upprättades specifikt för att försöka rädda de kraftigt decimerade 

valpopulationerna i början och mitten av förra århundradet. Indian Ocean Sanctuary täcker i 

princip hela Indiska oceanen, och Antarctic Sanctuary täcker havet runt Antarktis.  De är stora 

vattenområden där det enligt IWCs (International Whaling Commission, Internationella 

valfångstkommissionen) bestämmelser inte får förekomma någon valjakt. Andra, mindre 

områden, har upprättats i till exempel Medelhavet, där det största problemet var att valar 

fastnade i fiskeutrustningen. Samarbete mellan tre olika länder skapade Pelago Sanctuary, där 



speciella regler gäller för de fiskare som livnär sig på fisket i området. Även i svenska vatten 

finns det sådana områdesskydd, det relativt nya Kosterhavet räknas som ett MPA.   

 

Mer kunskap behövs 
 

För alla de hot som tagits upp här är den gemensamma nämnaren att det finns för lite kunskap 

om valarna. Det skulle behövas ingående studier om hur till exempel en legaliserad valjakt 

kan påverka populationerna. De flesta av valpopulationerna är kategoriserade under ”för lite 

information” på IUCN:s rödlista, vilket ger en stor osäkerhet angående hur man ska hantera 

populationerna. Det är svårt att hävda behovet av förbud när man inte kan backa upp det med 

forskningsresultat. Det är också svårt att veta hur allvarligt ett speciellt hot är, eller om det är 

kombinationen av flera hot som gör att vissa arters populationer minskar.  
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