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Förord

IVLs Oljejour har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt  för- och nackdelar med att
tvätta oljeskadade fåglar. Resultaten har legat till grund för de rekommendationer som
presenteras i denna rapport.
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1 Bakgrund

Oljeutsläpp i vattenmiljöer kan drabba sjöfåglar hårt. Oljan kommer vanligtvis ut i vattnet
genom olyckor på land eller till sjöss, eller genom slarv och okunnighet från verksamheter som
hanterar olja och oljeliknande kemikalier. Bl a har Kustbevakningen registrerat mellan 200-500
oljeutsläpp/år i den svenska zonen i Östersjön under de senaste åren. Exakt hur många fåglar
som oljeskadats och dött på grund av dessa oljeutsläpp i Östersjön är omöjligt att uppskatta
men det rör sig troligen om 10 000-tals, kanske mer än 100 000 individer årligen.

De arter som drabbats värst av oljeutsläppen är havslevande fåglar såsom alfåglar, sillgrisslor,
tordmular och lommar, men även andra arter utsätts emellanåt för olja beroende på var och
när oljeutsläppet sker.

Den största mängden sjöfåglar i Östersjön förekommer längs Gotlands sydostkust med
relativt kort avstånd till farled och Hoburgs bank. Vid Hoburgs bank uppehåller sig varje
vinter omkring en miljon alfåglar. Sedan 1996 har antalet oljeskadade fåglar på Gotland
inventerats varje vinter, främst alfåglar. Inventeringen går ut på att se om situationen för
alfåglar har förbättrats eller försämrats med åren. Inventeringarna har i regel påvisat cirka 20
000 skadade alfåglar varje vinter. Antalet observerade oljeskadade fåglar har dock ökat de
senaste åren ( 27 000 fåglar vintern 00-01 och 36 800 vintern 01-02). Inventeringen visar inte
på någon reducering av antalet drabbade alfåglar trots att antalet observerade oljeutsläpp har
minskat (även i farleden utanför Gotland) (Kustbevakningen, 2003).

När alfåglar blir oljeskadade flyger de in till land, där de dör p.g.a. förgiftning, köld eller svält.
Fåglar som är helt nedsmetade tar sig dock aldrig till land utan dör till havs.

Idag avlivar länsjägmästare eller jaktvårdsföreningar huvuddelen av funna oljeskadade fåglar.
Detta sker helt enligt svensk jaktlag. Allmänheten uppfattar ibland detta som oetiskt och tvätt
av oljeskadade fåglar framhålls då som ett ”mjukare” alternativ.

Det finns idag ett antal internationella och nationella organisationer som har erfarenhet av att
tvätta oljeskadade fåglar. Dokumentationen av erfarenheterna är dock mycket begränsade.
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2 Syfte och metodik

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt kunskapsläget
och erfarenheter nationellt och internationellt när det gäller effekterna av tvätt av oljeskadade
fåglar. Projektet tillkom för att klargöra förutsättningarna för fågeltvätt i Sverige samt upprätta
riktlinjer hur tvätt kan genomföras och identifiera organisationer som arbetar med fågeltvätt.
Målet är att ta fram rekommendationer för rengöring av oljeskadade fåglar i form av ett
vägledningsdokument, som objektivt beskriver för- och nackdelar med att tvätta oljeskadade
fåglar. Bedömningen görs utifrån de erfarenheter och statistik som finns idag inom området.
Vägledningsdokumentet ska medverka till att oljeskyddsberedskap och räddningsinsatser vid
oljeutsläpp och hantering av oljeskadade fåglar optimeras.

Vi har använt två metoder; analys av statistik och erfarenheter samt kartering av organisationer
som utför fågeltvätt. Analys av statistik och erfarenhet har skett på både nationella och
internationella data avseende metoder för infångandet, transporter, förvaring, tvätt,
återhämtning, utsättning, och överlevnad av olika fågelarter som har fått oljeskador. Analysen
kan visa hur betydelsefullt det är att tvätta oljeskadade fåglar. Genom att kartlägga vilka
organisationer som arbetar med fågeltvätt nationellt och internationellt identifieras också
förutsättningarna (kapacitet och kunskap) för att ta hand om oljeskadade fåglar. Med
utgångspunkt från detta har riktlinjer upprättats för hur beredskap och tvätt kan utföras.
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3 Fartygstransporter och upptäckta oljeutsläpp

Den största delen av fartygstrafiken till svenska hamnar går längs västkusten (främst till
Göteborg och Brofjorden), västra delen av sydkusten (Helsingborg, Landskrona och Malmö)
samt till Stockholm på ostkusten. År 2000 hade Göteborg 11 000 fartygsanlöp (exklusive
färjetrafiken) och Brofjorden 3 300 anlöp. Det totala antalet fartygsrörelser (exklusive färjor) i
Östersjön och Västerhavet under 2000 redovisas nedan (figur 1). I flera hamnar dominerar
färjetrafiken antalet fartygsrörelser t ex registrerades för Stockholm 8 552 passager in och ut
med färjor år 2000. (VTT, 2002).

Den geografiska fördelningen av upptäckta oljeutsläpp under år 2002 visas i figur 2. Utsläppen
är i hög grad koncentrerade till de stora fartygsstråken längs väst- och sydkusten samt södra
Öland och östra Gotland (Kustbevakningen, 2003). Man kan utifrån fartygsrörelse och antal
upptäckta oljeutsläpp avfärda Bottenviken som högriskområde. De platser som däremot utgör
högriskområden är Stockholms skärgård, Ålandshav, Gotland, Öland, Blekinge skärgård och
utanför Bohuslän på västkusten. Utsläppen kommer till stor del  från fartyg som passerar
svensk ansvarszon på väg till eller från hamnar utanför Sverige.

Råoljeimporten till Europa har det senaste decenniet ökat främst från Ryssland och de baltiska
staterna. En stor del av den ryska oljan transporteras sjövägen över Östersjön. Efterfrågan på
olja ökar i de baltiska staterna och oljetransporten beräknas öka med minst 2% årligen. I
Ryssland byggs nu flera nya oljeterminaler (Primorsk och Vysotk). Från år 1995 fram till år
2017 beräknas transportvolymerna öka med sammanlagt 40 %. Denna prognos är emellertid
osäker eftersom transportvolymerna av olja beror av världsmarknadspriset. Det finns också
osäkerheter angående hur mycket de planerade nya oljeterminalerna i Ryssland kommer att
bidra till den totala ökningen.

Den förutsagda ökningen av fartyg i Östersjön är oroväckande för fågellivet om inga hårdare
krav ställs på sjöfarten. Antalet olje- och kemikalieolyckor har inom svenskt ansvarsområde
hittills varit relativt litet. Den största orsaken till ett oljeutsläpp i Östersjön är inte
tankerolyckor, de är mycket sällsynta. Däremot har antalet småutsläpp, s.k. operationella
utsläpp varit hög under längre tid. Kustbevakningen upptäckte år 2001 176 oljeutsläpp i
svenskt vatten, som kan antas vara operationella. Bristande kunskaper om gällande regler, dålig
miljömedvetande på fartyget, svårigheter att lämna oljerester och oljehaltigt avfall i hamn,
tillsammans med en liten risk för att bli upptäckt och liten risk för straffpåföljd är orsakerna
till de många operationella utsläppen. Mängden olja i operationella utsläpp kan variera från
obetydliga mängder till tiotals ton olja. Dessa småutsläpp orsakar idag lika stor skada, eller till
och med större skada, på fågellivet i Östersjön, jämfört med stora utsläpp vid olyckor.
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Figur 1.     Totalt antal fartygsrörelser (exklusive färjetrafik) i Östersjön och Västerhavet år 2000.

Figur 2.          Geografisk fördelning över registrerade oljeutsläpp inom svenskt ansvarsområde för år 2002.

Punkt Antal fartygsrörelser

1 23388

2 34692

3 46476

4 58500

5 75696

6 85296

 (Kustbevakningen 2003)
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4 Sjöfåglar i Östersjön

Östersjöns bräckta vatten är en mycket speciell livsmiljö. Dessa förhållanden med bräckt
vatten har varat i omkring 5 000 år. Det är en mycket kort tid för att olika organismer ska
hinna anpassa sig. Men så är också Östersjön ett artfattigt hav. Detta innebär emellertid inte
att Östersjön är ett fattigt hav i alla bemärkelser. De arter som förmått anpassa sig kan
däremot förekomma i stora mängder, såsom skorven och vitmärlan som är mycket viktiga
som fiskföda. Andra arter som är mycket talrika är östersjömussla och blåmussla. Även
fiskarter har lyckats anpassa sig, exempelvis strömming och skarpsill, och i Bottenviken även
siklöja. I kustområdena är simpor, tånglake och även en del sötvattenfiskar som abborre, mört
och gädda vanliga.

Bland Östersjöns fåglar finns det såväl fisk- som musselspecialister. Fiskspecialister är bl.a.
alkor som sillgrisslor och tobisgrisslor, men också lommar och skarvar. Dessa äter
huvudsakligen fisk som lever nära ytan (alkor och lommar) eller intill kusterna (skarvar) och
har därmed gynnats i takt med att födotillgången har ökat p.g.a. övergödningen.

Bland musselspecialisterna finns i första hand ejder och alfåglar, varav ejdern har ökat kraftigt i
Östersjön. Ejdern har spridit sig norrut och finns nu häckande ända upp till
Norrbottenkusten. Alfågeln häckar inte i Östersjön men övervintrar i stora mängder. Vid
Hoburgs bank söder om Gotland uppehåller sig varje vinter omkring en miljon alfåglar. De
håller då till vid grundare områden långt ut till havs där de dyker ner för att ta musslor.
Genom livet långt ut till havs har alfågeln visat sig vara den av Östersjöns fåglelarter som
drabbats värst av oljeutsläpp.

Figur 3. Sjöfåglar i Östersjön. Bilden längst till vänster visar oljefläckad sillgrissla, mellersta
bilden sillgrisslor på Karlsöarna och bilden längst till höger en alfågel. (Källa: Östersjöns
fåglar, 1997).
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4.1 Oljans effekter på sjöfågel

När oljan släpps ut i havet, lägger den sig på ytan och dämpar vågorna. Oljan är lättare än
vattnet (lägre densitet) men har samtidigt högre ytspänning. Detta gör att havsytan ser lugnare
ut och det lockar sjöfåglar att landa på vattenytan just där oljan finns. Oljeutsläpp är alltid ett
allvarligt hot för fågellivet när den än inträffar, men följderna blir oftast värst under
vinterhalvåret. Det beror dels på att det då finns stora mängder övervintrade sjöfåglar ute på
det öppna havet, dels på att oljan inte avdunstar när det är kallt. Om ett oljeutsläpp utgörs av
en tunnare oljetyp, som exempelvis diesel eller bensin, avdunstar en del av oljan när det är
soligt och varmt. Är det däremot kallt och mulet, blir oljan kvar längre tid på vattnet.

Om en sjöfågel får olja på fjädrarna förstörs den fina och vattenavvisande strukturen. Fjädrar
och dun smetas samman och dess isolerande förmåga försvinner, vilket leder till att fågeln kyls
ner och därav kan drabbas av lunginflammation eller andra sjukdomar, eller i värsta fall fryser
ihjäl. Eftersom fjädrarnas komplexa struktur förstörs, vilket gör att fågeln flyter, kan fågeln
också drunkna.

Det kan räcka med en oljefläck stor som en enkrona för att fågeln skall dö. Fågeln försöker
putsa bort oljan med näbben, men kan inte undgå att få i sig olja. Eftersom den kan vara giftig
kan det medföra skador på inre organ (centrala nervsystemet, lever och lungor), vilket kan leda
till döden.

Nedan redovisas hur sjöfågel på olika sätt kan påverkas av olja. Både fysiska skador och
rubbningar i djurens beteende samt hur intag av olja kan ge upphov till akuta och subletala
effekter beroende på hur giftig oljan är:

Yttre skador och beteenderubbningar
Kontakt med råolja eller destillerad eldningsolja
orsakar skada på fågelns fjädrar och dess
isoleringsförmåga.

Svåra irritationer på fågelns hud.

Fjädrar och dun smetas samman av oljan vilket kan
förhindra fågelns förmåga att flyga.

Intag av olja när sjöfågeln försöker putsa sig själv ren.

Nedsmetning av fjädrarnas vattenavvisande och
värmeisolerande förmågan orsakar nedkylning.

Irritation eller sårbildning i ögon, på hud, mun eller
näshåla

Oljenedsmetade fjädrar kan orsaka att sjöfågeln
förlorar sin flytförmåga, sjunker och drunknar
eftersom minskad vikt eller avsaknad av luft fångad i
fjädrarna.

Instinkten att söka föda såsom att dyka och simma
hämmas.

Kroppsvikten minskar snabbt när metabolismen
försöker motverka låg kroppstemperatur.

Intag av olja via fågelns föda kan orsaka förgiftning.

Inre skador
Förstörelse av röda blodkroppar (blodkropparna är
bl a viktig för immunförsvaret)

Tarmskador

Förändring i leverns metabolism Reducerande förmåga för reproduktion/fruktbarhet
och minskning av antal lagda ägg

Vävnadskador i binjure Minskning av äggskalets tjocklek och
störningsbeteende av häckning och kläckning

Lunginflammation
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4.1.1 Små oljeutsläpp

I Sverige drabbas fåglar främst av de små operationella utsläppen som orsakas av exempelvis
länsning av maskinrum. T.ex. tillhör alfåglarna på Hoburgs bank utanför Gotland denna
kategori där minst 20 000-tals fåglar drabbas varje år. Alfågeln som vistas ute på havet flyger in
till Gotlands kust när den är oljeskadad. Oljeskadade  alfåglar, som normalt väger ca 1 kg, är
helt utmärglade med låg fetthalt och levern uppfrätt, när den når land enligt studier från
Högskolan på Gotland (personlig kommunikation Kjell Larsson, 2003). Någon insats med
fågeltvätt är i dessa avseende verkningslöst. Fåglarna överlever inte en fågeltvätt, trots att
fjäderdräkten blir ren. Oljeskadade alfåglar är dessutom svåra att fånga in.

Vid dessa små operationella oljeutsläpp, där tusentals fåglar drabbas ute till havs, finns det idag
ingen möjlighet att ta hand om oljeskadade fåglar.

4.1.2 Stora oljeutsläpp

I svenska vatten sker sällan stora oljeutsläpp som motsvarar de som hittills skett i
internationella vatten. Senast ett sådant stort utsläpp skedde på ca 1 000 ton olja var i samband
med grundstötningen av oljetankern Tsesis i Stockholms skärgård1977 och vid kollisionen med
Volgoneft i Blekinge skärgård 1991.

Vid denna typ av oljeutsläpp görs vanligen stora ansträngningar att tvätta och på andra sätt
försöka rädda oljeskadade fåglar som kommit i land. När det handlar om ett stort antal svårt
skadade fåglar brukar man emellertid tvingas skjuta dem.
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5 Rengöring av oljeskadad fågel

5.1 Infångandet

Oljeskadade fåglar kan ibland vara svåra att fånga. Det krävs ett tränat öga för att se om
sjöfåglar är oljeskadade och hur pass svår skadan är. Generellt sett är det enklare att fånga en
oljeskadad fågel ju större fågeln är och ju mer olja den har fått på sig. Fågeln blir också allt mer
utmattad ju längre tid den har varit oljeskadad, vilket också gör det enklare att fånga den. Ju
längre en fågel är insmetad med olja, desto svårare är det att åtgärda den fysiska skadan och
lindra fågelns stress- och chocktillstånd. Därför att det viktigt att ha kunskap om vilka
fågelarter som är möjliga att rädda vid olika nedsmetningsgrader och tidsförlopp. Generellt
sett är det också lättare att fånga in fåglar som lever i och nära stadsmiljö och människor än
vilda sjöfåglar.

5.2 Transport

Om en fågel kan fångas in utan att bli för stressad, ska den försiktigt placeras i en välventilerad
pappkartong och hållas varm. Transporten till tvättområdet måste ske omedelbart och på ett
sådant sätt att fågeln hålls varm och lugn. Snabba, korta transporter ökar chansen för fågeln
att klara sig.

5.3 Förvaring

Oljeskadade fåglar ska inte rengöras direkt efter infångandet. Första prioriteten är att hålla dem
varma, lugna och ordentligt matade. Hö och halm eller liknande material får inte användas
eftersom fåglar utsätts för risken att få aspergillosis – en svampinfektion på andningsorganen.
Svampsporer förekommer ofta i material som hö och halm. Fåglarna bör hållas på
tidningspapper eller spån i en stor, ren och välventilerad kartonglåda eller bur.

Lämplig föda för sjöfåglar är fisk, som ska vara färsk och förvaras i vatten för att förhindra
fisken att torka ut. Ankor, gäss och svanar kan matas med en blandning av vete, hönspellets
och finhackat grönt samt tillgång på vatten.

En drabbad fågel bör inte täckas med filt för att förhindra den från att putsa sig ren och få i
sig olja. Erfarenheter är att fågeln blir mer stressad och att det oftast orsakar mer problem än
det löser.

5.4 Tvätt

Engelska organisationen RSPCA – Wildlife Hospital som givit ut en handbok om att rengöra
oljeskadade fåglar, råder allmänheten att inte på egen hand försöka tvätta en upphittad
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oljeskadad fågel, eftersom det kan göra mer skada än nytta. Att tvätta en fågel kräver
erfarenhet och är en mycket omständlig rengöringsprocedur. RSCPA har utvecklat en
framgångsrik behandlingsmetod som har används under många år. Förfarandet kräver dock
yrkesskickliga personer och en välutrustad anläggning. Många andra liknande internationella
organisationer (IFAW-International Fund for Animal Welfare, IBRRC-International Bird rescue
Research Center m. fl.) har motsvarande kunskap.

Om det finns olja runt om och i näbben ska oljan varsamt tas bort med en trasa eller liknande
absorberande material. Intagen olja kan irritera och inflammera fågelns matsmältningssystem.
Med lämplig medicinering kan detta avhjälpas. Exempelvis skyddar Mikrobar mot frätning av
inälvor.

Fjädrarnas avvisande förmåga beror i första hand på fjädrarnas struktur och inte av putsningen
av fjädrar. Vid rengöring av oljeskadade fåglar är det därför viktigt att fjädrarnas struktur inte
förstörs. Förutom att ta bort alla spår av olja måste även all rengöringsmedel bort. Till och
med obetydlig rest av rengöringsmedel kan vålla minskad vattenavvisande förmåga.
Reningsmetoden kräver därför minutiöst vård. Det är en mycket tidskrävande process och kan
ta upp till 1-1 ½ timme för exempelvis en sillgrissla.

Om fågeltvätt utförs korrekt kommer fjäderskruden efterhand att bli vattenavvisande igen.

5.5 Återhämtning

Efter att en fågel har tvättats placeras den i ett rent rum, där den får chans att putsar sina
fjädrar. Sedan förflyttas den till utomhusinhägnad innehållande s.k. ”testdammar” för att se att
fågeln kan hålla sig flytande. Det är viktigt att dammarna underhålls med rent vatten så att
sjöfåglarnas fjäderskrud återfår den vattenavvisande förmågan.

När svenska ideella organisationer (exempelvis KFV - Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt) tar hand
om oljeskadade fåglar, får djuren efter rengöring först vistas i karantän för avmaskning och
avlusning. Sedan förflyttas fåglarna till bur för vidare behandling.

5.6 Utsättning

När fågeln anses vara återställd har visat vara vattentät, släpps de på lämpligt ställe. Det kan ta
från några dagar upp till veckor innan fågeln kan släppas fri.

5.7 Sammanfattning

Hela processen från infångandet till frisläppandet är mycket påfrestande för fågeln, som redan
innan är stressad. Ofta måste fåglarna tvångsmatas och medicineras för att rehabiliteringen
skall gå någorlunda fort. Resultaten av fågeltvätt styrs huvudsakligen utifrån vilket skick fågeln
befann sig i när man fann den och hur länge fågeln har blivit utsatt för olja. Fåglar som lever i



Rekommendationer för rengöring av oljeskadade fåglar

IVL Svenska Miljöinstitutet AB -13- Juni 2003

eller nära stadsmiljöer och människor har större chans att överleva en tvätt än vilda sjöfåglar.
Oljeskadade fåglar som inte är vattenlevande bör inte tvättas utan avlivas.

Figur 4. De övre bilderna visar hur en svan fångas in med håv. De nedre bilderna visar en
oljenedsmetad svan som är omhändertagen för behandling och hur en utomhusinhägnad
kan se ut för fåglars vidare rehabilitering. (Källa: Bilderna är från KFV (Katastrofhjälp
för Fåglar och Vilt)-Stockholm, 2003).

Figur 5. Rengöring av fågelnäbb (IBRRC, 2003) och tvättning av oljeskadad svan (KFV,
Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt, -Stockholm, 2003).
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6  Överlevnadsstatistik

6.1 Nationell statistik

Överlevnadsstatistik över behandlade oljeskadade fåglar finns inte sammanställt nationellt.
Överlevnaden av fåglar som har tvättats av KVF (Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt)-
Stockholm är ca 95 % (1997-2002) (appendix 1). Det är en mycket hög överlevnadsgrad och
statistiken bygger på hur många som dör eller avlivas p.g.a. exempelvis stress, från det att
djuren tas om hand tills de släpps fria. KFV-Stockholm tar vanligtvis hand om någon enstaka
oljeskadad fågel per år, vilket är en bidragande orsak till den höga överlevnadsgraden. Som
mest har organisationen tagit hand om 310 svanar varav 293 släpptes fria (Stockholms ström,
2002). Fågeltvätten visade på gott resultat där man snabbt kunde vara på plats och fånga in
svanarna för tvättning (95% överlevnad). En omständighet som försvårar uppföljningen av
hur många som klarar sig efter återplaceringen i naturen är att alla fåglar inte får ringmärkas,
exempelvis så får inte änder ringmärkas. I Sverige administreras all ringmärkning från
Naturhistoriska riksmuseet och är en mycket viktig vetenskaplig metod som bidrar med
fortlöpande kunskap om bl a reproduktion, flyttning och överlevnad hos många fågelarter.

I de drabbade fågellivsområdena på Gotlands sydöstra kust bedrivs inga fågeltvättsinsatser. De
fåglar som lever ute till havs och som blir drabbade är så illa däran när det väl tar sig till land
att någon räddningsinsats är meningslös.

6.2 Internationell statistik

Internationell statistik visar på ett genomsnitt av 50% överlevnad (appendix 2), men varierar
beroende på oljeolyckstillfälle och operation. Överlevnadsstatistiken visar generellt att antalet
drabbade fåglar har en betydelse för överlevnadsgraden. Ju högre antal fåglar som blir skadade
vid en oljeolycka och tas om hand desto lägre är överlevnadssiffrorna. Exponeringstiden
spelar  här en viktig roll och ju längre en fågel är insmetad med olja utan någon behandling,
desto svårare är det att åtgärda skadan. Senaste statistiken för oljeolyckan med oljetankern
Prestige utanför Spanien visar att 20 000 fåglar blev oljeskadade, 1 500 av dem togs in för
tvättning varav 277 kunde släppas ut igen (18 % överlevnad). Vid Erika-olyckan utanför
Frankrike frisläpptes endast 3 % av de intagna och tvättade fåglarna (IBRRC, 2003). De dåliga
överlevnadssiffrorna vid Erika-utsläppet berodde på okunskap. Ornitologerna tvättade inte
fåglarna till en början och burar fanns inte på plats. Fåglarna sondmatades och fick för mycket
mat vilket resulterade i att de kräktes upp maten.
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6.3 Sammanfattning av faktorer som styr överlevnad av
tvättad oljeskadad fågel

6.3.1 Exponeringstid av olja

Överlevnaden för en oljeskadad fågel styrs i stor utsträckning av hur länge den har varit
oljeskadad  innan tvätt kan påbörjas. En oljedrabbad fågel försöker putsa rent sina fjädrar
vilket med tiden medför att den får i sig olja som ger upphov till inre skador. En fågels
kondition och immunförsvar blir därför successivt försämrat med ökad exponeringstid.

Förutom exponeringstiden har årstid betydelse för om en skadad fågel ska klara sig. Den
kritiska perioden är under vinterhalvåret då tillgången på mat är liten och risk för förfrysning
är stor. Under vintern är det viktigt att fånga in oljeskadade fåglar fort för att raskt kunna
påbörja rengöringsbehandlingen och därmed öka chanserna för fågelns överlevnad.

6.3.2 Kvantitet olja

Vid ett oljeutsläpp kan det räcka med en fläck stor som en enkrona för att en fågel skall dö.
Fågelns instinkt är att putsa bort oljan med näbben, vilket kan resultera i skador på inre organ.
Mängden olja har mindre betydelse vid ett utsläpp när det gäller skador på fåglar. Kvantitet
olja styr emellertid i hur stor omfattning fågellivet drabbas.

6.3.3 Oljetyp

Begreppet olja inbegriper en mängd olika föreningar med vitt skilda egenskaper, från råolja
som består av tusentals olika molekyler till destillerade oljor såsom lätta eldningsoljor, bensin,
flygbränsle osv. som har väl definierade egenskaper. Beroende på oljans kemiska
sammansättning har oljan olika beteende i vattenmiljön. Olika oljor påverkar sjöfåglar på
skilda sätt beroende på om de är tunna eller tjocka och hur ingående giftig oljan är. En mycket
giftig olja ger genast stor skada på en fågel och snabba insatser krävs för att rädda fågeln.
Däremot har oljetyp mindre betydelse vid tvättning av oljeskadade fåglar, eftersom tvättmedlet
löser alla typer av olja.

6.3.4 Fågelart

Fågeltvättens effekter och fåglars överlevnadsgrad beror dessutom på fågelart och storlek.
Större fågelarter kan enklare fångas in än små fåglar och klarar bättre av den stress som det
innebär att bli infångad, tvättad och eventuellt tvångsmatad. Fågelns instinkt när den blir
fångad är att den ska dö och stresshormoner frigörs. Detta resulterar i att fågelns
immunförsvar ytterligare försämras. Stadsfåglar som vistas i människors omgivning, klarar
bättre av att bli infångade eftersom de är vana vid människor närvaro och känner sig på det
viset inte så hotade. Sjöfåglar såsom alfåglar och sillgrisslor som inte är vana vid människans
närvaro är generellt trots sin oljeskada relativt pigga när de söker sig till land och därmed svåra
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att fånga in. Erfarenheter visar även på att fåglar som inte är sjöfåglar är svårare att tvätta
eftersom de saknar vattenvana och inte tål den stress som det innebär att tvättas.

KFV (Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt)-Stockholm praktiska erfarenhet visar på att följande
fågelarter kan tvättas:

• Knölsvan

• Vigg

• Sothöna

• Gräsand

• Kanadagås

• Vitkindad gås

• Mås

7 Sammanfattning av för- och nackdelar med fågeltvätt

Nedan redovisas en sammanfattning av för- och nackdelar med fågeltvätt:

Fördelar Nackdelar

Rädda drabbade sjöfågelpopulationer, ett mindre antal
individer, som är särskilt utsatta

Stora antal svårt skadade fåglar (tusentals) kan oftast
inte tillräckligt snabbt fångas in och överlever i
allmänhet inte tvätt. Fåglarna är utmattade och har inre
skador när de når stranden, trots att fågeldräkten blir
ren. Det finns idag inte heller resurser för sådana
insatser.

Stora sjöfågelarter klarar oftast av fågeltvätt Mindre fåglar är svåra att fånga in och klarar inte
stressen som det innebär att bli infångad, tvättad och
eventuellt tvångsmatad.

Stadsfåglar som vistas i människors omgivning har en
högre överlevnadsfrekvens vid fågeltvätt, ex. svanar

Vilda fåglar som lever pelagiskt ute till havs är svåra att
fånga in och när de väl når land kan de inte räddas.

För fåglar som inom ett kort tidsförlopp blivit utsatt
för olja och där fågeltvätt påbörjas omgående är
överlevnaden stor

För sjöfåglar som under en längre tid blivit utsatta för
olja och börjat putsa sig ren och därigenom fått i sig
olja är överlevnaden inte så stor

Vid stora oljeutsläpp kan fågeltvättsinsatser rädda
fågelbestånd

Vid mindre utsläpp (kontinuerliga operationella
utsläpp) finns idag inte resurser för fågeltvättsinsatser.
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8 Nationella organisationer

I Sverige har vi inte motsvarande stora organisationer som finns i England, Frankrike, Kanada,
USA, Australien m.fl. utan tvättning av oljeskadade fåglar bedrivs av mindre ideella
organisationer. För att kunna tvätta fåglar  krävs tillstånd enligt jaktlagstiftningen från
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket (SNV, 2003). Ett antal privatpersoner och föreningar har
tillstånd att ta hand om skadade djur. Tillstånden gäller vanligen igelkott, ekorre, harar samt
fredade fåglar. För andra däggdjur och jaktbara fåglar krävs tillstånd i varje enskilt fall. Vården
ska ges under överinseende av veterinär. Reglerna håller på att ses över och stora krav
kommer att ställas på de som får tillstånd att rehabilitera vilda djur.

Länsstyrelsens tillstånd gäller själva hägnet och anläggningen. Länsveterinären ska ha besiktigat
och godkänt anläggningen. Naturvårdsverkets tillstånd gäller att ta hand om och frisläppa
fåglar. Naturvårdsverket rekommenderar de som vill driva rehabiliteringsanläggningar att
utbilda sig och utbildning planeras bli ett krav för tillstånd. (SNV, 2003).

Riksorganisationen Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt, KFV, ordnar utbildningar för sina
medlemmar i att ta hand om skadade djur. KFV:s Riksförbunds kurser leds av veterinär där
följande ämnen behandlas:

• Veterinärmedicinska kunskaper i hanterandet och behandlingen av sjuka djur.
• Kunskap om lagar, förordningar och författningar som styr verksamheten.
• Kunskap i infångande, transport och hantering av djur.
• Kunskap i smittskydd, både vad avser smitta mellan djur och smitta mellan djur och

människor.
• Kunskap om foder och utfodring av djur under rehabilitering.
• Kunskap om burar och hägn, deras hygien, skydd för insyn och andra störningar..
• Kunskap om avlivning. Innefattar inte bara teknik, utan även etik och bedömning när

avlivning skall ske.
• Kunskap om remissförfarande till annan anläggning.
• Etik och hantering av skadat vilt och övergivna djurungar.

De nationella verksamheter som idag bedrivs av privatpersoner och föreningar räcker inte till
vid större oljekatastrofer för fåglar. Vid större insatser, såsom exempelvis vid
hydraloljautsläppet i Stockholms ström 2002 där 310 svanar blev drabbade, räckte inte
organisationernas egna anläggningar till, utan Stockholms hamn stod provisoriskt för lokaler.
Vid större oljeutsläpp krävs en samordning mellan föreningarna.
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9 Rekommendationer för fågeltvätt

Vid akuta oljesläpp kan tvättsinsatser rädda oljeskadade fåglar. Efterföljs de
rekommendationer som finns för fågeltvätt (kap 5) finns goda chanser att fågeln klarar av en
fågeltvätt utifrån den kunskap som finns om överlevnad när det gäller fångst, transporter,
förvaring, fågelarter, tidsförlopp, rengöring, återhämtning, utrustning och organisation. För att
ytterligare effektivisera hanteringen av oljeskadade fåglar kan ytterligare åtgärder vidtas genom
ett tätare samarbete mellan räddningstjänsten och de ideella organisationer, exempelvis
utnyttjande av räddningstjänstens båtar vid fångst av oljeskadade fåglar och nyttjande av
räddningstjänstens bilar för transport av fåglar till behandlingsanläggningar. För möjlighet till
uppföljning av tidigare oljeskadade fåglar är det även eftersträvansvärt att alla fåglar ringmärks.

Vid operationella oljeutsläpp ute till havs där tiotusentals fåglar årligen drabbas finns det idag
ingen möjlighet att ta  hand om alla (exempelvis alfåglarna utanför Gotland). Det finns inga
resurser att ta hand om denna kvantitet drabbade fåglar och här bör istället fokus ligga på att
komma åt de kroniska utsläppen.
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Appendix 1
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Appendix 2

Oljespillsstatistik 2002-2000
Date Spill Name Location Birds Treated Mortality Released Transferred Release Rate

January 2000
Erika

Brittany,
France 63,573 61,628 1,945 0 3.1%

March 2000
Malibu

Mystery Malibu, CA 3 2 1 0 33%

March 2000 Berkeley
Mystery Berkeley, CA 2 2 0 0 0%

March 2000
Hunter's

Point
San

Francisco, CA 1 1 0 0 0%

June 2000 Trona #1 Trona, CA 18 11 7 0 39%
June-

September
2000 Treasure 2

Cape Town,
South Africa 20,251 1,957 18,2 0 90%

September
2000 Trona #2 Trona, CA 11 6 5 0 45%

October 2000-
Present Trona #3 Trona, CA 303 73 230 0 76%

November
2000 Arco Refinery

Los Angeles,
CA 3 3 0 0 0%

January 2001 Equilon
Long Beach,

CA 12 1 11 0 92%

January 2001 Jessica

Galapagos
Islands,
Ecuador 21 0 21 0 100%

August 2001
Windy Bay

Spill Valdez, AK 2 0 2 0 100%

266 0 33%

November
2001-July

2002
Luckenbach

Spill
Monterey to
Bodega Bay 809 518

(Källa: IBRRC, 2003)
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Oljespillsstatistik 1999-1996
Date Spill Name Location Birds Treated Mortality Released Transferred Release Rate

Feb.-March 
1996 Pribilof Island

Pribilof 
Islands, 
Alaska 165 35 127 3 77%

March 1996 Evergreen Oil Newark, CA 2 1 1 0 50%

April 1996 Brea Oil Brea, CA 8 0 8 0 100%
July-Aug. 

1996
Cerritos 
Channel

Long Beach, 
CA 35 9 26 0 74%

Oct.-Nov. 
1996

Cape 
Mohican

San 
Francisco, CA 58 22 36 0 63%

Jan.-Feb. 
1997

Bollona 
Creek

Long Beach, 
CA 160 50 110 0 63%

Jan.-Feb. 
1997 Nakhodka Japan 136 49 87 0 58%

July 1997
Penitencia 

Creek Milpitas, CA 7 1 6 0 86%
Sept.-Oct. 

1997 Torch Oil Lompoc, CA 53 33 18 2 34%
Oct.-Nov. 

1997
Fish/Vegetabl

e Oil
Santa Cruz, 

CA 505 250 255 0 50%
November 

1997 Kure Eureka, CA 484 177 195 0 40%
Nov.-Dec. 

1997
Pt. Reyes 

Mystery #1 Pt. Reyes, CA 303 196 79 0 27%

January 1998 Carson Carson , CA 153 6 147 0 96%
Dec. 26, 

1997-March 
Pt. Reyes 

Mystery #2 Pt. Reyes, CA 635 345 290 0 46%

Feb.-March 
1998

Santa 
Barbara 
Mystery

Santa 
Barbara, CA 39 28 11 0 23%

June 1998
Vaya Con 

Dios Pacifica, CA 1 1 0 0 0%

July 1998 Lake Union Seattle, WA 5 1 4 0 0%
Sept.-Nov. 

1998 Command
San Mateo 
Coast, CA 76 46 29 1 38%

Sept.-Oct. 
1998

SPM Hose 
Spill Oahu, HI 33 14 19 0 55%

December 
1998

Winterburg 
Channel

Huntington 
Beach, CA 50 24 26 0 56%

December 
1998

El Segundo 
Refinery

El Segundo, 
CA 23 7 16 0 70%

January 1999
Delphi 

Heating Oil
Astoria, 
Oregon 12 11 1 0 8%

Jan.-Feb. 
1999 College Park

Huntington 
Beach, CA 15 3 12 0 80%

Jan.-Feb. 
1999 Golden West

Huntington 
Beach, CA 35 14 21 0 60%

Feb.-March 
1999 New Carissa

Coos Bay & 
Waldport, 
Oregon 175 43 132 0 74%

June 1999
Calloway 

Canal
Bakersfield, 

CA 11 8 17 0 30%

July 1999

Davis Golf 
Course Motor

Oil Davis, CA 11 0 11 0 100%

September 
1999 Stuyvesant

Humboldt 
Bay, 

California 690 409 281 0 41%

October 1999
Bollona 
Creek

Los Angeles, 
CA 5 0 5 0 100%

October 1999
Stockdale/Oil

dale
Bakersfield, 

CA 21 16 5 0 24%

November-
December 

1999
Four Bayou

Grande Isle, 
LA 15 0 15 0 100%

(Källa: IBRRC, 2003)
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Oljespillsstatistik 1995-1990

Date Name Location Birds Treated Mortality Released Transferred Release Rate
February 

1990
American 

Trader
Huntington 
Beach, CA 565 226 310 29 60%

February 
1990

Source 
Unknown

San Mateo, 
CA 173 111 53 9 36%

June 1990
Western 
Transport

San Mateo, 
CA 67 37 28 2 52%

December 
1990

Source 
Unknown

San Mateo 
Coast, CA 195 154 41 0 21%

January 1991
Sammy 

Superstar
Long Beach, 

CA 56 24 32 0 57%
February 

1991 Texaco
Annacortes, 

WA 87 49 38 0 44%
February 

1991
Santa Clara 

River Valencia, CA 1661 41 123 0 72%

May 1991 Unocal
Los Angeles, 

CA 6 3 3 0 50%

June 1991 Alphius
Long Beach, 

CA 1 0 1 0 100%

July 1991 Tenyo Maru
Washington 
Coast, WA 700 550 150 0 21%

October 1991 La Esperanza
Long Beach, 

CA 1 1 0 0 0%
November 

1991
Source 

Unknown
Crescent 
City, CA 5 3 2 0 40%

December 
1991 US Navy

San Diego 
Harbor, CA 26 6 20 0 77%

January 1992 Chevron
Alcatraz 

Island, CA 3 1 2 0 67%

August 1992 Unocal
Avila Beach, 

CA 42 26 15 1 38%

October 1992
Green Hill 
Petroleum

Timbalier 
Bay, LA 101 0 10 0 100%

January 1993 Prado Basin Riverside, CA 201 10 10 0 50%

January 1994 Bush Oxnard, CA 46 30 16 0 34%

January 1994 Four Corners Valencia, CA 321 11 21 0 66%

June 1994 Tidelands

Dominguez 
Channel, 

Long Beach, 
CA 15 0 15 0 100%

July-Sept. 
1994 Apollo Sea 

Cape Town, 
South Africa 9,672 4,633 5,003 86 52%

January 1995
McDonnell 
Douglas

Long Beach, 
CA 141 9 5 0 36%

January 1995 Chevron Venice, CA 24 1 23 0 96%
July-Sept. 

1995 BHP 
Tasmania, 
Australia 2,124 110 2014 0 95%

Sept.-Dec. 
1995

Back Bay
Newport 

Beach, CA 9 7 3 0 30%

(Källa: IBRRC, 2003)
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Oljespillsstatistik 1989-1980
Date Spill Name Location Birds Treated Mortality Released Transferred Release Rate

May 1980 Marathon
Platte River, 

WY 289 198 91 0 32%
February 

1981
Source 

Unknown
Myrtle Beach,

SC 252 72 180 0 71%

April 1984 S/S MobilOil
Columbia 
River, OR 458 174 284 0 62%

November 
1984 Puerto Rican

Marin 
County, CA 624 309 315 0 50%

December 
1985

Arco 
Anchorage

Port Angeles, 
WA 1,562 1,243 281 38 18%

February 
1986

Apex 
Houston

San 
Francisco, CA 2,512 1,405 1,107 0 44%

April 1988
Shell/Martine

z Martinez, CA 414 117 297 0 72%
September 

1988 Mobil
Los Angeles 
River, CA 64 23 41 NA 61%

December 
1988 Nestucca

Gray's 
Harbor, WA 3,048 2,099 959 0 31%

March 1989 Exxon Valdez Alaska 1,604 803 801 0 50%

(Källa: IBRRC, 2003)

Oljespillsstatistik 1979-1971
Date Spill Name Location Birds Treated Mortality Released Transferred Release Rate

January 1971
Oregon 

Standard
San 

Francisco, CA 7 6,7 300 0 4.5%

January 1973
Source 

Unknown
Oakland 

Estuary, CA 308 165 143 0 46%

December 
1973

Source 
Unknown

San 
Francisco, CA 100 75 25 0 25%

February 
1974

Source 
Unknown

San 
Francisco, CA 77 36 41 0 53%

September 
1975

Source 
Unknown

San Mateo 
Coast, CA 635 476 159 0 25%

January 1976 Matson Lines Crockett, CA 140 35 105 0 75%

April 1976 Colgate
Aquatic Park, 
Berkeley, CA 50 22 25 3 56%

February 
1977

Bethlehem 
Ship Yard

San 
Francisco, CA 330 288 42 0 13%

December 
1977

Source 
Unknown Martinez, CA 44 3 41 0 93%

March 1978

Steuart 
Transportatio

n
Chesapeake 

Bay, VA 400 260 140 0 35%

March 1978
Source 

Unknown Concord, CA 100 29 71 5 71%

May 1979
Source 

Unknown Concord, CA 82 14 68 0 83%

(Källa: IBRRC, 2003)


