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De senaste somrarna har vi kunnat läsa om omfattande fågeldöd
runt våra kuster. Många är rapporterna från forskare, skär-
gårdsbor och båtfolk om de spöklikt tysta kustområdena och de
grymma scenerna som utspelar sig på skären. Men vad vet vi idag
om fågeldöden? Hur utbredd är den? Vad är orsaken? Vad görs
för att få svar på alla frågor?

Det började för fem år sedan. Då slogs det larm från
Blekinge om en onormal dödlighet bland sjöfåglar i
skärgården. Och så har det fortsatt. I första hand är det
gråtrut och havstrut som drabbas, men även andra arter
förekommer. De kuststräckor som är hårdast drabbade
är Blekinge, Sörmland och Gävlebukten, men även
insjöar som Mälaren är utsatta.

Normal eller onormal?
En ökad fågeldöd under sommaren är inget ovanligt,
tvärtom.  Den normala dödligheten för vitfågel sommar-
tid omfattar framförallt ungar och endast några få procent
vuxna. Lokala utbrott av normal hög dödlighet kan
också ske när sjukdomsframkallande bakterier växer till
i varmt näringsrikt vatten.

Den onormala dödligheten omfattar i första hand
vuxna individer. Sättet de dör på är också högst onormalt.
Det har rapporterats om hur fåglarna raglar fram och
drabbas av kramper. De blir förlamade och dör sedan en
mycket plågsam död, långsamt, på grund av svält.

Orsakerna inte klarlagda
Vad som orsakar fågeldöden är ännu så länge inte
klarlagt. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har
obducerat många fåglar. De flesta av dem har inte dött
av någon infektion, virus eller av parasitangrepp. Fåglarna
har inte heller onormalt höga halter av tungmetaller i sig.
På ett antal sjuka fåglar från Blekingekusten har man
påvisat botulism, ett nervgift från en bakterie. Men på
grund av svåra analyser och för lite undersökningsmaterial
så vet man inte hur stor del av dödligheten som beror på
detta.

Man misstänker nu någon störning i ekosystemet.
B-vitaminbrist av samma typ som man sett hos vild lax
har diskuterats som möjlig förklaring. sva har tillsammans
med forskare vid Stockholms universitet gjort en
omfattande insamling av provmaterial från både sjuka
och friska gråtrutar under 2004. Dessa vill man nu
analysera B-vitaminnivåerna i.

Uppdrag till myndigheter
SVA ochNaturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen
att göra en sammanställning av kunskapsläget om fågel-
döden. De ska också precisera vilka åtgärder som måste
vidtas för att utreda orsakerna. Uppdraget ska redovisas
i januari 2006, men redan i vår ska uppgiftsfördelning,
resursbehov och förslag på finansieringskällor redovisas.
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