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Vuxna fåglar dör i mängd

Det första larmet kom år 2000 från Le Carlsson, en fågelin-
venterare i Blekinge. Han använde en speciell inventerings-
metod som innebar ilandstigning i häckningsområden. I 
en del kolonier hittade han detta år mängder med sjuka 
och döda fåglar. Det rörde sig om vuxna fåglar med tydliga 
neurologiska symtom som så småningom dog av uttork-
ning och svält.

Det var i början oklart om detta pågått länge och även 
om det förekom på andra håll. Vanligen undviker även 
inventerare att gå så nära häckningsområden. Sedermera 
har undersökningar av fler platser bekräftat att fågeldöden 
uppträder även på andra ställen. Det kan röra sig om så 
mycket som 10 000 döda fåglar per år. På många lokaler 
har gråtrutspopulationerna minskat med upp emot 50%. 
Fåglar längs hela östkusten och även i flera större sjöar har 
drabbats. 

Omfattningen är dock, samtidigt som den är väl spridd, 
mycket lokal. En koloni kan vara hårt drabbad medan kolo-
nier i närheten inte har några sjukdomsfall alls. Samtliga 
drabbade arter är dock knutna till vatten, och finner sin 
föda bland vattenlevande smådjur och fisk.

Ingen självklar orsak
Det rör sig oftast om vuxna fåglar som drabbas. Fåglarna 
är apatiska, kan inte gå och hängande vingar är ett typiskt 
symptom. Synen fungerar normalt och de har i inlednings-
skedet normalt hull. De dör så småningom av uttorkning 
och svält. Sjuka fåglar som omhändertagits kan ibland till-
friskna om de får vård och näring. De äter om de matas, 
men somliga är redan så medtagna att de dör.

I början trodde man att det rörde sig om någon smittsam 
infektion eftersom sjukdomen lokalt var så vanlig. Inga 
bakterier, virus eller parasiter som kan förklara fågeldöden 
har dock hittats. Inte heller har man funnit spår efter kända 
alggifter. Halter av tungmetaller har varit normala och vid 
obduktioner och mikroskopiska undersökningar har också 
det mesta sett normalt ut. 

Sökande efter fler spår
Så vad kan det vara som drabbar fåglarna så hårt? 

Botulism har påvisats hos ett större antal fåglar från 
Blekinge, men omfattningen i övriga delar av landet är 
okänd. Lokala utbrott av denna bakterieförgiftning drab-
bar fågelkolonier med jämna mellanrum. Giftet är dock 
svåranalyserbart och ställer stora krav på materialet som 
ska undersökas.

Man arbetar också med hypotesen att det är en bristsjuk-
dom som ligger bakom fågeldöden. Brist på olika livsvik-
tiga ämnen kan ge den här typen av dramatiska symptom. 
Laxsjukdomen M-74 som funnits i Östersjön sedan 1974 
och orsakat svår yngeldöd botas bevisligen med B-vitamin-
tillskott. Kanske har nu även fåglarna drabbats?

Under 2004 har ett stort antal döda fåglar insamlats och 
ska analyseras på halter av astaxanthin – en viktig antiox-
idant som ger bl.a. laxen dess röda färg och thiamin – vita-
min B1. Resultaten ska jämföras med halter i friska fåglar 
från Island. 

Man har också fått ekonomiska möjligheter att göra fler 
analyser efter botulism och ska även leta efter spår av ett 
stort antal organiska miljögifter.

Samtidigt kommer populationsstudier att utföras och 
antal ägg och ungar att jämföras mellan svenska kolonier 
och kontrollområdet på Island.

Sedan några år tillbaka har det varje sommar rapporte-

rats om en mystisk fågeldöd längs kusten. Företrädesvis 

bland gråtrut och andra vitfåglar, men även andra arter 

har drabbats. 

Frågorna har varit många, men svaren har ännu så 

länge varit få. Ett detektivarbete pågår dock på flera håll 

för att försöka ta reda på vad som pågår.

I denna artikel ska vi försöka reda ut vad man har 

kommit fram till så här långt.

TEXT: ANNIKA TIDLUND, SMF OCH TORSTEN MÖRNER,  

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Fågeldöden 
 – detektivarbete för att finna orsaken
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Brist på resurser ett problem
Kritik har framförts från flera håll över att det inte finns 
någon instans som kan eller vill ta ekonomiskt ansvar för 
att undersökningar genomförs när det gäller den här typen 
av oförutsedda händelser. 

Enskilda forskare och miljöövervakare har inte möjlig-
het att göra mycket annat än slå larm. Utan extra resurser 

går det inte att göra kostsamma insamlingar och analyser. I 
dagsläget är det oklart vilken myndighet som är ansvarig.

Nu har Naturvårdsverket och SVA, Statens veterinärme-
dicinska anstalt, fått i uppdrag att sammanställa kunskaps-
läget och precisera vad som måste göras för att utreda orsa-
kerna, samt utreda ansvarsförhållandena vid sjukdomsut-
brott som dessa. Uppdraget ska redovisas i januari 2006. 
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