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Sammandrag 

Några av världens största däggdjur finns i de stora haven, och de påverkas av vad människan 

gör. Till dessa räknas valar, delfiner och tumlare, här sammanslagna till valar. Det är många 

faktorer som har lett till en kraftig nedgång av populationerna av valar i världen de senaste 

hundra åren, men valjakten är en stor anledning. Valarna har även drabbats hårt av att de 

fastnar och hamnar som bifångst i nät och annan utrustning. Eftersom de ofta är högt upp i 

näringskedjan så påverkas de både av trofiska kaskader, på grund av överfiske, och även 

miljögifter drabbar dem ofta hårt. För att förhindra fortsatt minskning av populationerna så 

har många länder bland annat skrivit under Internationella konventionen för reglering av 

valjakt och genom det så finns det idag ett internationellt förbud mot valjakt. Andra 

samarbeten mellan länder har skapat olika projekt och många områden har upprättats endast 

för att skydda valarna. Det kommer hela tiden lösningar som ska göra det kommersiella fisket 

mindre farligt för valarna. 
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Inledning 
 

Vatten täcker ca 70 % av jordens yta, och det finns ett nästan oändligt antal organismer som 

lever och frodas där. Variationen av ekosystem och biotoper är i havet är stor, och påverkas 

av många faktorer. I detta medium lever några till antalet ganska få däggdjur, många av dem 

behöver tillgång till land under delar av sin livscykel. Det finns dock de som inte kommer upp 

på land, annat än genom strandning (frivillig eller ej) (Lopez och Lopez 1985), och dessa 

klassas inom ordningen Cetacea. Denna ordning består av valar, delfiner och tumlare och 

finns både i söt- och saltvatten. Många av dem lever på fisk, vilket i många fall innebär att de 

är människans största konkurrent. Konkurrenter till människan är sällan populära, och 

konflikterna är många och begränsas inte bara till själva konkurrensen om föda. Historiskt sett 

har många människor livnärt sig på valjakt, och precis som så många andra mänskliga 

aktiviteter så bidrog industrialiseringen till en helt ny effektivitet, vilket gjorde att 

populationerna minskade dramatiskt. Men det är inte bara genom den kommersiella valjakten 

som människans aktiviteter påverkar dessa djur. Överfiske, habitatförlust och utsläpp av 

miljögifter är sådant som påverkar och kan vara stora hot mot många populationer av Cetacea. 

I detta arbeta redovisar jag några av dessa hot och hur de påverkar populationerna, och även 

huruvida det finns något sätt att minska hotens effekt. En stor del behandlar Konventionen för 

Reglering av Valfångst, den internationella överenskommelsen som satt nästan totalt stop för 

all valjakt. Dock finns kryphål, och kontroversen runt denna konvention och dess kommission 

är stor, inte minst efter ett nytt förslag att börja tillåta kommersiell valjakt. Jag kommer också 

ta upp några av de praktiska lösningar som tagits fram för att minska bifångst och skador på 

valarna.  

 

Bakgrund 
 

Biologi 

Ordningen Cetacea delas upp i två olika grupper, bardvalar (Mysticeti) och tandvalar 

(Odontoceti)(tabell 1). Ofta delar man även in dem i valar (som tillhör Mysticeti), delfiner och 

tumlare (som båda tillhör Odontoceti). Man brukar använda valar som ett samlingsnamn för 

alla arter inom ordningen Cetacea. Det är bland bardvalarna man hittar några av världens 

största däggdjur, till exempel blåvalen och knölvalen. Den största bland tandvalarna är 

kaskeloten, som är i samma storleksklass som många bardvalar, men de flesta i den familjen 

är mindre än släktingarna i familjen bardvalar. Dock är den en mycket större grupp om man 

ser till antalet arter. Att de är däggdjur innebär att de saknar gälar som till exempel fiskar, och 

detta innebär att de måste andas luft regelbundet eftersom de inte kan ta upp syrgas från 

vattnet. Fylogenetiskt tillhör valarna hovdjuren, vilket skiljer dem från andra vattenlevande 

däggdjur, så som sjökor och sälar. Den geografiska utbredningen är global, då de finns i stort 

sett alla större vatten (Reeves m.fl. 2002). De flesta finns i haven, men också ett antal finns i 

floder, så som den nu troligen utdöda asiatiska floddelfinen (lipotes vexillifer), som fanns i 

Yangtzefloden i Kina (Turvey m.fl. 2007). De flesta av dem kan bli väldigt gamla, till 

exempel kan en flasknosdelfin (Tursiops truncatus) bli 40-50 år (Reeves m.fl. 2002) och man 

har hittat grönlandsvalar (Balaena mysticetus) som är minst 100 år gamla (O’Shea 2008). 

Valar kommunicerar mycket med hjälp av ljud, och delar av deras jaktteknik bygger också på 

att kunna lokalisera byten med hjälp av ljud. I Hemilä m.fl. (2009) kommer man fram till att 

tandvalarnas ljudfrekvens rör sig i intervallet mellan 10 och 100 kHz.  

 

Tabell 1. Översikt över bardvalar och tandvalar. 
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Underordning Familj Exempel Antal arter 

Mysticeti Balaenopteridae Blåval  7 
 Eschrichtiidae Gråval  1 
 Balaenidae Grönlandsval  4 
 Neobalaenidae Pygme rätval  1 
Odontoceti Physeteridae kaskelot  1 
 Kogiidae Falsk späckhuggare  2 
 Zihiidae Tasmansk val  Ca 20a 

 Monodontidae Vitval  2 
 Pontoporiidae Laplatadelfin  1 
 Lipotidae Asiatisk floddelfin  1 
 Iniidae Amazondelfin  1 
 Delphinidae Flasknosdelfin  33b 

 Platanistidae Gangesdelfin  1 
 Phocoenidae Vanlig tumlare  6 

a
 stor osäkerhet råder, men minst 20st arter finns (Reeves m.fl. 2002) 

 
b
 från Le Duc m.fl (1999) 

 

Skillnader mellan bardvalar och tandvalar är inte alltid uppenbara, förutom den skillnaden 

som namnen antyder. Tandvalar har, precis som de flesta andra däggdjur, tänder i munnen, 

medan bardvalar har så kallade barder. En visuell skillnad är deras andningshål. Bardvalarna 

har två tätt sittande andningshål, medan tandvalarna bara har ett. Detta gör att när bardvalarna 

sprutar så kommer de två strålar i v-formation, och man kan då tydligt se skillnaden från 

tandvalarna, som bara har en stråle.  

 

Ekologi 

Variationen inom gruppen gör att deras plats i ekosystemet är mycket olika beroende på 

vilken art man tittar på.  

 

Näringskedjan 

Den akvatiska näringsväven är minst lika komplex som den terrestra, och valarna återfinns på 

flera ställen, ofta högt upp i kedjan. 

 

Vad dessa däggdjur äter varierar även det mycket inom gruppen. Ett antal av dessa valar, t ex 

kaskeloten, livnär sig på bläckfiskar (Cepholapoda) (Praca och Gannier 2008), medan andra, 

som t ex knölvalen äter tobisfiskar (Ammodytidae) och sill (Clupea harengus) (Hain m.fl. 

1982). Många av bardvalarna använder sig av en teknik där de sväljer stora kvantiteter av 

vatten, innehållandes deras ”byte”, för att sen spruta ut detta genom andningshålet (Reeves 

m.fl. 2002) I Hain JHW m.fl. (1982) beskriver författarna ett flertal olika sätt som en knölval 

kan jaga sitt byte, ofta med hjälp av att skapa strömmar och virvlar. De kan även samarbeta 

flera individer tillsammans, och synkroniserar då sina rörelser (Hain m.fl. 1982). Andra i 

ordningen cetacea livnär sig på många av sina släktingar. Späckhuggaren (Orcinus orca) är ett 

typexempel på detta, då den är känd för att både attackera på så väl olika typer av sälar (Lopez 

och Lopez 1985) och stora valar som knölvalar (Whitehead m.fl 1985). Detta lyckas de med 

genom att ofta arbeta i stora grupper med flera individer av olika kön och ålder (Whitehead 

m.fl 1985). När späckhuggare attackerar en större val använder de sig av kommunikation för 

att försöka utskilja svaga eller unga individer från en grupp. I en attack beskriven i Whitehead 
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m.fl (1985) observerade man 10-12 späckhuggare i en gemensam attack mot en grupp 

knölvalar. De flesta av bardvalarna lever till stor del på krill (ordningen Euphausiacea), ett 

litet kräftdjur som finns i stort sett alla hav, och mindre fiskar som sill (Reeves m.fl. 2002). 
 

Tillsammans äter valar ur i princip alla trofinivåer, vilket gör det svårt att se en gemensam effekt 

på populationerna av till exempel nedgång på mindre fiskar som sill.  

Social kommunikation 
De flesta valar är socialt levande, med familjegrupper och större flockar. Olika typer av delfiner är 

allmänt kända för att röra sig i stora grupper och ofta söka social kontakt med till exempel 

människor. Många valar jagar tillsammans (Lopez och Lopez 1985) och samarbetar då genom 

visuella och akustiska signaler, som gör att de till exempel kan koordinera attacker för större 

effektivitet (Whitehead och Glass 1985). Whitehead och Glass (1985) har även observerat ett 

beteende som de förklarar som att de äldre späckhuggarna lär de yngre hur de ska kunna stranda 

sig själva för att fånga sälar på stranden där de är mindre smidiga än vad de är i vattnet.  

 

Hot och problematik 

Det största hotet mot valarna är den människan och hennes aktivitet, vare sig det är genom 

föroreningar och miljögifter eller genom att ekosystemet blir rubbat och förändrat. Ett tydligt 

exempel är asiatisk floddelfin, en sötvattenlevande delfin som fanns i Yangtze floden i Kina, 

som nu troligen är utrotad. En undersökning av området den återfanns i gjordes 2006 (Turvey 

m.fl. 2007) och då hittades inget tecken på att det längre fanns någon individ av arten kvar. 

Arten led länge av att de fastnade i fiskeutrustning och drunknade, ett relativt vanligt hot mot 

valpopulationer som till exempel återfinns i svenska vatten. I Turvey m.fl. (2007) skriver 

författarna även att den asiatiska floddelfinen (om den verkligen är utdöd) är det första 

utdöendet av en stor vertebrat på 50 år. Detta är bara ett exempel på problem som hotar 

valpopulationer världen över, och ett tydligt exempel på att det behövs funktionella lösningar 

för att denna art inte bara ska bli den första av fler som dör ut.   

  

Fisket 

Kommersiellt fiske påverkar valar på flera olika sätt. Dels påverkar de rent fysiskt, då valar 

kan fastna eller på annat sätt skada sig i nät och linor. De kan även kollidera med fartyg 

(Campbell-Malone m.fl. 2008). Ett effektivt fiske kan även påverka hela ekosystem genom att 

ändra artbalansen i systemet, till exempel genom att fiska ut en population av en specifik art 

eller bara decimera den.  

Utrustningen  

Det stora problemet med dessa däggdjur är just det att de är däggdjur och behöver andas luft 

vid ytan. Detta resulterar i att om de fastnar i till exempel ett nät så är chansen stor att de 

drunknar. Ett exempel på en art som drabbats hårt av detta är tumlaren i Östersjön. Detta har 

till exempel gjort att naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram som ska utvärdera och 

sätta gränser för hur många tumlare som får hamna som bifångst.  

 

Under det senaste århundradet har mycket av världens kommersiella fisket effektiviserats, ett 

exempel på detta är att man gått från grövre nät till nät med nylontråd. Dessa är svårare för 

fiskar att upptäcka, vilket ger en större avkastning (Ward och Hindmarsh 2007) men också 

svårare för valar att upptäcka och chansen att de fastnar är då större. Drivnät har använts på 

många platser och där kan till och med stora valar som kaskeloter fastna, vilket är en 

dödsorsak som Read m.fl. (2006) framhäver. 
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I många länder hamnar valar i direkt konflikt med fiskare (Loch m.fl. 2009), då de anses störa 

fisket och minska den fångade fisken värde. Detta kan leda till att fiskare medvetet jagar dessa 

djur och kan till och med döda dem (Loch m.fl. 2009).  

Överfiske 

Även det faktum att man numera använder sig av motordrivna båtar har bidragit till ett 

effektivare fiske. Och den nyare utrustningen är inte bara farligare för valarna, utan också 

effektivare på att ta upp fångsten. För 60 år sen togs det upp ca 20 miljoner ton fisk och andra 

djur ur havet per år, vilket kan jämföras med ca 80-90 ton runt år 2000 (DeMaster m.fl. 2001). 

DeMaster m.fl. (2001) poängterar också ett problem med hur man globalt sett räknar 

förändringar i fångststorlek. De förklarar att man inte kan se att de finns mindre fisk i vattnet 

på ett globalt perspektiv, eftersom många länder utvecklar effektivare och nyare fiskemetoder, 

som gör att de väger upp andras minskade fångststorlek. Eftersom det kommersiella fisket 

ofta inriktar sig på specifika arter, och då ofta de som är högre upp i näringskedjan, så rubbar 

det också balansen i ekosystemet. Pauly m.fl. (1998) undersökte trofinivån hos de fiskar som 

tas upp i det kommersiella fisket, som ett exempel på hur man fiskar sig nedåt i 

näringskedjan. De visade att man under de senaste 50 åren tagit upp fisk på lägre och lägre 

trofinivåer (Pauly m.fl. 1998) och genom att rubba balansen i näringsväven kan man orsaka 

trofiska kaskader som då även påverkar valarna (Jackson m.fl. 2001).  

Observationer i naturen 

Ett stort problem är att dessa djur inte är de lättaste att observera. Många av dem rör sig över 

stora områden, dyker djupa dyk och är skygga för människor och båtar. 

I Yasué m.fl. (2010) beskrivs problemet att utvärdera den verkliga fiskabundansen i en 

population. De förklarar också hur ett skyddat område kan hjälpa fiskpopulationer att 

återhämta sig efter en numerär nedgång. Författarna beskrev också för- och nackdelar med att 

använda sig av allmänheten som observatörer, till skillnad mot att göra observeringarna 

själva, vilket är en metod som är mycket mer ekonomiskt fördelaktig och mindre tidskrävande 

för forskarna att använda sig av. Nackdelen är den kunskapsbrist inom ämnet som finns bland 

allmänheten och personer som saknar bakgrund inom vetenskapligt arbete och vad det 

innebär. Eftersom det också då blir fleraFlera olika observatörer och provtagare, alla med 

skillnader mellan sina arbetssätt, och bidrar också till att resultatet kan då bli mer 

osäkert.(Loch m.fl. 2009) 

Gifter, föroreningar och andra störningar 

Eftersom det är relativt stor skillnad mellan bardvalar och tandvalars födointag och placering i 

näringskedjan, så är det skillnad på dels sättet valarna exponeras för föroreningarna och dels 

hur föroreningarna påverkar dem. Tandvalar är oftast placerade högt upp i näringskedjan, och 

därför ansamlas de ämnen som är fettlösliga i dem (Carballo m.fl. 2008).  

Långlivade organiska föroreningar 

Långlivad organisk förorening är ett samlingsnamn för flertalet organiska föroreningar och 

dessa påverkar Cetacea negativt. De kallas ofta för ”POP” efter en förkortning av engelskans 

”persistent organic pollutant”. De bryts inte ner när djur förtär eller på annat sätt får i sig dem, 

utan ansamlas istället i djuren, speciellt eftersom Cetacea ofta är placerade högt upp i den 

akvatiska näringskedjan. Ämnena har också lättare att ansamlas i vävnad med hög fetthalt, så 

som valarnas späck (Schwacke m.fl. 2002). Två av de mest kända är DDT och PCB, båda 

reglerade i Stockholmskonventionen och numera förbjudna i många länder. (US EPA. 2010). 

De påverkar valarna på flera olika sätt, bland annat har man kunnat visa att det påverkar 

förstagångsföderskor av flasknosdelfiner negativt (Schwacke m.fl. 2002).  
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DDT är en förkortning av diklordifenyltriklormetylmetan, och användes från början som 

bekämpningsmedel mot insekter. På grund av den stora användningen av DDT blev många av 

de insektsarter som man försökte bekämpa resistenta, vilket minskade effektiviteten.  

PCB är en förkortning av polyklorerade bifenyler, och har använts sedan slutet av 1800-talet, 

men fick ett rejält uppsving under 1950-talet (Tanabe 1988). Det användes mycket inom 

industrin och det var först på 1960-talet som man började inse att detta kunde vara farligt för 

miljön. Eftersom det, precis som DDT, inte bryts ner utan istället ansamlas i djurens kropp, så 

drabbar det i större utsträckning organismer högre upp i näringskedjan. Till exempel har man 

undersökt knölvalar i norra delen av Stilla havet och Nordatlanten, och fann där att de valar 

som letade föda i vatten i områden där industrialiseringen varit påtaglig hade en högre halt av 

PCB i sig (Elfes m.fl. 2009). Carballo m.fl. (2008) studerade halten av miljögifter i delfiner 

som strandat på Kanarieöarna, och fann att många individer hade höga halter miljögifter i sig, 

många nära den gräns där kroppen tar direkt skada.  DDT och PCB är reglerade i 

Stockholmskonventionen, men till exempel DDT används fortfarande mot malariamyggor i 

delar av Afrika (US EPA. 2010) Till detta kommer också nya ämnen som kan ha en negativ 

effekt, som ännu är tillåtna och vida använda (Elfes m.fl. 2009).  

 

Ljudnivån 

Eftersom bardvalar och tandvalar har ett väl utvecklat sätt att höra och uppge ljud så kan en 

ökad ljudnivå påverka både deras beteende och utbredning (Tyack 2008). På detta sätt kan 

vissa av dem både lokalisera sina byten och kommunicera med varandra. Den ökade trafiken 

på väldens hav och den ökade ljudnivån från industrier tros därför kunna störa valarna. Det 

undersöktes av Andrew m.fl. (2002), som konstaterade att ljudnivån i vattnet utanför 

Kaliforniens kust hade ökat med upp till 10dB under 30 år (beroende på inom vilket 

frekvensintervall som undersöks). Detta är något som man på senare tid uppmärksammat och 

därför pågår nu mer forskning inom ämnet. Hemilä m.fl (2010) fann att en flasknosdelfiner är 

mycket ljudkänsligare jämfört med de terrestra däggdjuren. I en jämförelse med en ung 

människa konstaterade de att delfinens hörsel är ca 50-100 gånger känsligare. Slutsatsen är att 

en förändring av ljudnivån under ytan påverkar dem, och detta åskådliggjordes av Tyack 

(2008), som jämförde ljudkänslighet hos olika typer av djur och även olika typer av valar. 

Han drog slutsatsen att en sådan ljudnivå som skapas av trafik och industri omöjligt inte kan 

ha någon påverkan på dessa djur. Han poängterar också att detta är ett globalt problem, 

jämförbart med utsläpp från bränsle, som inte uppmärksammats tillräckligt.  

Lösningar 

Konventioner och samarbeten 

Många länder har skrivit under konventioner och andra har startat samarbeten mellan nationer 

för bevarandet av dessa djur. Bland dessa finns några av de största som innefattar länder 

världen över, som till exempel Internationella Konventionen för Reglering av Valfångsten 

(ICRW, 1946) och Konventionen för Handel med Hotade Arter (CITES), men det finns även 

mindre projekt med samarbete mellan länder. Sverige är till exempel med i ASCOBANS, ett 

samarbete rörande mindre valar i Östersjön och Nordsjön, och ett samarbete mellan 

Frankrike, Monaco och Italien resulterade i Pelago Sanctuary i Medelhavet. I Sverige och 

speciellt Östersjön gäller även Helsingforskonventionen, som berör de flesta länder runt 

Östersjön, men som inte gäller specifikt för de marina däggdjuren, utan havsmiljön i stort. 

Nedan följer en liten redogörelse för IWCR och CITES, två av de mest omfattande 

konventionerna.  
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ICRW  

Internationella konventionen för reglering av valfångsten (International Convention on the 

Regulation of Whaling, ICRW, 1946) skrevs under av 14 olika länder som ett steg mot att 

kontrollera valjakten världen över. De länder som skrivit på konventionen bildar tillsammans 

Internationella valfångstkommissionen (IWC, International Whaling Commission, 1946). När 

konventionen skrevs under 1946 gick den främst ut på att länderna erkände en då ohållbar 

valjakt och att ett behov av reglering fanns. Numera har 88 länder skrivit under konventionen.  

 

Inom IWC finns en vetenskaplig kommitté beståendes av 200 forskare från 30 länder som 

sammanställer rekommendationer och fakta till IWCs möten. De möts oftast i anslutning till 

ett IWC-möte, men kan även sammankallas om det finns ett specifikt ämne som måste 

behandlas. Forskarna är specialister inom relevanta ämnesområden och ofta valda och sända 

av respektive land. De rekommenderar studier som behöver göras och fakta som behöver 

samlas in, och i vissa fall kan de även organisera dessa studier. Kommittén delas upp i diverse 

underkommittéer med mer specifika arbetsområden. (IWC 2010)   

 

Alla valar finns inte med i ICRW-konventionen, utan endast kaskeloten och de största valarna 

inom bardvalarna tas upp. De mindre valarna, delfiner och tumlare är inte medräknade och 

skyddas inte av konventionen. De som skyddas är: 

 

 Minkval 

 Blåval 

 Fenval 

 Gråval 

 Knölval 

 Rätvalarna (flera arter) 

 Grönlandsval (rätval) 

 Brydes fenval 

 Pilotval (två arter) 

 Kaskelot 

 

Att inte alla arter i ordningen Cetacea tas upp i ICRW har varit under diskussion, och 

medlemsländerna har för närvarande olika synsätt och regler gällande dessa arter. Däremot tas 

även dessa arters status och situation upp på möten med kommissionens vetenskapliga 

kommitté. (IWC 2010) 

 

1986 lade IWC fram ett förslag om totalt förbud mot valjakt. Tre länder protesterade mot 

detta: Norge, Island och Japan. Men trots ett totalförbud mot valjakt (på de arter som finns 

medräknade i konventionen), så finns det kryphål som tillåter fortsatt jakt. Ett av dessa är 

valjakt utförd av ursprungsbefolkningen, till exempel på Grönland och i Alaska. År 2008 

uppgick antal valar som togs upp enligt detta undantag till 352st. Ett annat sätt att kringgå 

förbudet är att bedriva forskning på valar. Två nationer som gör detta är Island och Japan. 

Island ansökte om tillstånd för att få fiska enligt ett program som IWC godkände. Detta har 

även Japan gjort, bland annat i programmen JARPN I och JARPN II, varav JARPN I pågick 

från 1994 till 1999. JARPN II pågick under två år (2000 och 2001), och fick kritik från den 

vetenskapliga kommittén. Gemensamt för alla dessa program är att de reglerar vilket antal 

valar som behövs för att genomföra studien, redogör för mål och att köttet från valarna får 

säljas kommersiellt (dock ej internationellt). Detta redovisas på IWCs hemsida, där man till 

exempel kan jämföra antalet valar som tas upp av urbefolkningen och hur många som tas upp 



8 
 

i forskingssyfte i olika länder. De länder som har tillåtelse att fånga valar på grund av sin 

urbefolkning är Danmark, Ryssland, USA och Saint Vincent och Grenadinerna. (IWC 2010) 

 

I den internationella valfångstkommittén finns det olika syn på valfångst. Av de 88 länder 

som skrivit på konventionen, så fiskar för närvarande tre av dem. Japan, Norge och Island 

fiskar på en som många kallar kommersiell nivå, och speciellt Japan har fått väldigt mycket 

kritik för detta (Gales 2005). Clapham m.fl. (2007) redogör för några av de kontroverser som 

finns runt Japans valforskning, och man ifrågasätter resultatet av denna forskning. 

 

CITES 

Nästan alla arter av valar finns med i Konventionen om handel med hotade arter (CITES). 

Detta gör att det finns speciella regler som bestämmer hur man får handla kommersiellt med 

dessa arter. Detta gäller inte bara, som mycket handlar om i valarnas fall, om handel med 

döda djur, utan också levande och alla andra produkter som kan komma från djuret (NV 2010 

b). 

IUCNs Rödlista 

Många av de arter som tas upp i detta arbete är listade på IUCNs röda lista (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Valar som klassas som sårbara eller mer hotade. De arter där tillräckligt med data inte finns 

är ej medtagna.  

   Kategori  

Art Latinskt namn VUa ENb CRc 

Nordkapare Eubalaena glacialis  x  

Stillahavsnordkapare Eubalaena japonica  x  

Blåval Balaenoptera musculus  x  

Fenvalar Balaenoptera physalus  x  

Sejval Balaenoptera borealis  x  

Hectors delfin Cephalorhynchus hectori  x  

Kamerundelfin  Sousa teuszi x   

Irrawadidelfin Orcaella brevirostris x   

Kaliforniatumlare Phocoena sinus   x 

Kaskelot Physeter macrocephalus x   

Asiatisk floddelfin Lipotes vexillifer   x 

Gangesdelfin Platanista gangetica  x  

Laplatadelfin Pontoporia blainvillei x   
a 
VU (vulnerable)  

b
 EN (endangered) 

c 
CR (critically endangered) 

 

För många arter av valar är dock data otillräckliga för att kunna säkerställa kategori, vilket 

innebär att det kan finnas många fler arter som inte finns med på listan, men som borde ingå. 

 

Valar ingår ej under den amerikanska ”Marine Mammal Protection Act” (MMPA), utan 

istället ingår de artspecifikt under deras ”Endangered Species Act” (ESA) (ESA, 2010). 

Många av bardvalarna är listade under ESA, men Read m.fl. (2006) poängterar att fler inom 

tandvalarna också borde ingå. (IUCN 2010) 
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Områdesskydd 

MPA står för ”marine protected areas”, och är vattenområden där det råder specifika regler för 

vad man får och inte får göra. Ofta gäller fiskeförbud, alternativt att endast lokalbefolkningen 

får utnyttja vattnet för fiske. Ett exempel i Medelhavet runt Korsika och italienska kusten är 

”Pelago Sanctuary”(Notarbartolo-Di-Sciara m.fl. 2008). Detta område etablerades genom ett 

samarbete mellan Monaco, Italien och Frankrike. Området skapades speciellt för de valar som 

fanns i området, men naturligtvis påverkas även andra arter positivt av minskat fisketryck och 

bättre utrustning (Notarbartolo-Di-Sciara m.fl. 2008). Fler än 375st MPA-områden är 

upprättade runt om i världen (FICMMPA, 2009). Även den nyligen invigda svenska 

nationalparken Kosterhavet utanför Sveriges västkust skyddas som ett MPA (NV 2010c). 

Detta blev beslutat av en konvention som heter ”Konvention för skydd av miljön i 

Nordatlanten” (OSPAR, 1992) (NV 2010c). Det finns även andra typer av på olika sätt 

skyddade områden, varav vissa täcker hela hav. Två områden, Indiska oceanen och det vatten 

som finns runt om Antarktis, är skyddade mot valjakt. Det runt Antarktis etablerades redan 

1938 och det bibehölls sedan inom IWC när det startades. Det andra, som inkluderar större 

delen av Indiska Oceanen, upprättades av IWC 1979. Båda dessa områden skapades för att 

skydda de minskande valpopulationer som fanns där. (IWC 2010) 

 

Andra regler och lagar 

Det finns en hel del andra lagar och konventioner som påverkar valarnas situation. Två av 

dem är till exempel den tidigare nämna Stockholmskonventionen (2001), som reglerar 

miljögifter, och havsrättskonventionen (United Nation Convention on the law of the Sea, 

UNCLOS, 1982), där man förändrade synsättet på vem som hade ansvaret för havet, ett sätt 

att komma förbi ”allmänningens tragedi”. (NV 2010a) 

 

Information 

På grund av dessa djurs uppmärksammade intelligens och attraktionsförmåga föreslår O’Shea 

(2008) att detta ska användas för att lättare engagera allmänheten och sprida information om 

deras situation. Författaren föreslår att man ska utnyttja att vissa av dessa djur är ”folkkära”, 

med syfte att uppmärksamma valarnas situation och få allmänheten att bry sig om även andra 

valar.  

 

Praktiska lösningar 

Nät och annan fiskeutrustning är ofta en dödsfälla för många arter inom ordningen Cetacea, 

speciellt för de arter som är lite mindre. Eftersom deras huvudsakliga föda är fisk och andra 

djur som också är viktiga för människan, så uppstår lätt konflikter. Inte bara fastnar Cetacea i 

nät och dylikt, utan de kan också förstöra hela fångster (Loch m.fl. 2009). I ett försök att lösa 

denna problematik har man undersökt om ljud kan verka avskräckande på valarna. Ett försök 

gjordes utanför Kalifornien i USA (Barlow och Cameron 2003), där man samarbetade med de 

lokala fiskarna för att kunna få in tillräckligt med data för att utvärdera om metoden 

fungerade. Den innebar att man på näten som fiskarna la ut placerade så kallade ”pingers” 

som pulserar ut signaler mellan 10 och100 kHz var fjärde sekund. Man kunde med 

experimentet statistiskt säkerställa att antalet valar som fastnade i näten var signifikant färre 

när man placerade ut pingers på näten. Man kunde också se att antalet pingers påverkade 

antalet fastnade djur negativt. Till detta tillkom också att denna lösning på problemet med 
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valar som fastnar i nät inte påverkade hur stor fångsten av fisk blev, och att antalet andra 

marina däggdjur (t.ex. sälar) som fastnade också minskade.   

Man har även satt in förbud för viss fiskeutrustning, som att man 2008 förbjuder användandet 

av drivnät i Östersjön. Detta gjordes världen över redan 1992, men då exkluderades Östersjön 

(Regeringens Proposition. 2003). En lösning som uppmuntras i Åtgärdsprogrammet för 

tumlare (Phocoena phocoena), är att istället för att använda sig av vanliga nät, använda sig av 

torskburar, som då ska vara mindre farliga för valar, och då specifikt för tumlaren.   
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Diskussion 
Hav och vatten är globala naturtillgångar, vars tillgänglighet påverkar många olika länder, och 

därför krävs globala åtgärder för att kunna förbättra situationen för valarna. Områden för 

speciellt skydd för valar, samarbeten mellan nationer, konventioner, lagar och fiskekvoter är 

exempel på sätt att hjälpa och förbättra valarnas situation.   

 

ICRW är ett i grunden bra verktyg för att kunna påverka internationellt, men eftersom dess 

legala kraft inte är så stor så hjälper kanske inte tillräckligt. De nya förslagen på att ta bort 

förbudet är ett sätt att komma överens om jaktkvoter istället för totalt förbud. Att tro att detta 

löser allt är att vara naiv, men genom att legalisera jakten kan man få en större kontroll, och 

kryphålet med valforskning försvinner. Ett problem som skulle kunna hota borttagandet av 

förbudet är att populationsdatan över de olika arterna är knapphändig. De flesta av arterna 

inom cetacea är listade under kategorin ”för lite data” på IUCNs rödlista, vilket är ovanligt för 

en så stor grupp däggdjur. Inte ens för den allmänt kända späckhuggaren har man tillräckligt 

med data för att kunna placera dem i rätt kategori. De osäkra populationsuppskattningarna gör 

att man aldrig med säkerhet kan säga om en art är på uppgång eller nedgång, vilket också 

förvirring angående vad som får fiskas och hur olika åtgärder påverkar populationerna. En 

annan konvention som ger ett ordentligt skydd för valarna är Konventionen om handel med 

hotade arter, men när man skriver bort arter från IUCNs rödlista så minskar skyddet för dem 

från CITES också. Att det finns många mindre samarbeten mellan ett litet antal länder visar 

att det finns en vilja att förbättra situationen. 

 

Alla hot är inte lika uppmärksammade, vilket såklart ger en skev bild av valarnas situation. 

Hot som en ökad ljudnivå i havet är inte lika uppenbar som de miljögifter som man kan se 

direkta effekter av, men som kan påverka både djurens beteende och deras val av habitat. 

Detta leder i slutändan till att de påverkar populationerna, oftast negativt (Tyack 2008). 

Effekterna är svåra att mäta och att uppskatta precis hur mycket djuren påverkas av 

ljudnivåhöjningen är svårt att säga, vilket är en anledning till att mer forskning inom det 

området behövs. Många av de miljögifter som förr användes flitigt är nu reglerade eller 

förbjudna, men de ämnen man använder som ersättningsämnen kan ha liknande effekt på 

valarna och därför utgöra ett lika stort hot (Elfes m.fl.2009). 

 

Det finns tekniska lösningar på problemet med bifångst, och Barlow och Cameron (2003) har 

visat att dessa lösningar inte bara påverkar valarna positivt, utan också andra marina däggdjur. 

De visade också att det inte fanns någon negativ påverkan på den tänkta fångsten. Detta ger 

ett relativt optimalt alternativ som man borde använda sig av i större utsträckning, där det 

hittills enda negativa är att kostnaden för utrustningen går upp. Detta borde regleras 

lagmässigt, för att det då skulle bli mer press att ta fram fungerande lösningar.  

 

För att kunna möjliggöra en behövlig ökning av de flesta populationer av valar så måste 

många länder samarbeta mot ett gemensamt mål. Detta mål måste baseras på bra forskning 

med rikligt med data, vilket är ett stort problem när det gäller valarna. Den brist på kunskap 

som finns gör bland annat att skyddet för vissa arter minskar och andra hot är svåra att 

bedöma hur mycket de påverkar populationerna. Utan den grundläggande forskningen är det 

till exempel svårt att bevisa att valjakt är ohållbart, hur olika ämnen påverkar valarna och hur 

till exempel en ökning i ljudnivån under vattnet påverkar dem. Genom en större kunskap 

skulle man kunna rättfärdiga åtgärder och förstå mer hur dessa stora djur fungerar. 
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Tack 

Tack till Jacob Hansson, Marcus Jansson och Elin Svensson för bra diskussioner och 

konstruktiv kritik.  Tack till Anna Brunberg för hjälp och vägledning och till Camilla 

Zetterlund för tips och peppning.  
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