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Förord

Stora oljekatastrofer på havet förorsakar alltid enorm förstörel-
se av naturen och stort förfång för människan. Risken för olje-
katastrofer är uppenbar också på Östersjön och särskilt i Finska 
viken, där  oljetransporterna och övrig fartygstrafi k har ökat 
snabbt. Risken för olyckor kan minskas genom att utveckla sä-
kerheten i sjötrafi ken och kvalitetskraven på oljetankfartygen. 
Ytterligare behövs det en så god beredskap som möjligt för 
oljeskadebekämpning i en katastrofsituation.

Vid oljekatastrofer smetas sjöfåglar och andra vilda djur ned 
av olja. Utöver oljeutsläppets omfattning inverkar också årsti-
den och olycksplatsen i avgörande grad på förstörelsens vidd. 
I värsta fall kan fjäderskruden på tusentals, t.o.m. tiotusentals 
fåglar bli nedsmetade med olja. Många av dem dör om de inte 
får snabb hjälp. Särskilt för hotade arters del kan en oljekata-
strof få ödesdigra följder för hela populationen. 

WWF:s frivilliga har deltagit i rengöringen av nedsmetade 
fåglar efter ett fl ertal oljekatastrofer, t.ex. efter att tankern Pre-
stige sjunkit utanför den spanska kusten 2002 och efter att 
fraktfartyget Eira gått på grund vid den finska kusten 1984. 
2003 grundade WWF Finland en oljebekämpningskår, som bl.a. 
har deltagit i räddningen av oljenedsmetade fåglar i Ingå hösten 
2003 och vid den estniska nordostkusten vårvintern 2006.

Den här handboken stöder utbildningen av frivilliga som del-
tar i skyddet och vården av fåglar, på det att den arbetskraft vi 
erbjuder ska fungera effektivt och på bästa möjliga sätt kunna 
bistå myndigheterna vid bekämpningen av katastrofer. 

Timo Tanninen
generalsekreterare
WWF Finland
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Introduktion

Vid oljebekämpning är det väsentligt att samla upp oljan och 
avlägsna den från naturen. Dessutom förpliktar lagstiftningen 
om djurskydd och räddning att hjälpa vilda djur som råkat i 
nöd. Vid rengöringsarbetet i samband med en oljekatastrof ska 
alla oljenedsmetade djur, också de döda, samlas in och föras 
bort, så att verkningarna av olyckan inte breder ut sig i omgiv-
ningen. De levande djuren kan sprida oljan och via de döda kan 
den spridas till exempelvis asätare. 

Goda beredskapsplaner, know-how och tillräckliga resurser 
är grundläggande förutsättningar för en lyckad vård av olje-
nedsmetade djur. Så här kan vården inledas snabbast möjligt 
efter att olyckan inträffat. Räddningsoperationen kräver att alla 
aktörer binder sig vid operationen och ett fungerande samarbete 
mellan dem. När en katastrof inträffar är det försent att utarbeta 
en vårdplan för fåglarna och utbilda dem som deltar i operatio-
nen. Genom att utbilda och utrusta sina frivilliga strävar WWF 
till nämnda mål för beredskapen.

Framgången i vården av de oljenedsmetade djuren påverkas 
av katastrofsituationen, platsen och årstiden. Djurens möjlighe-
ter att klara sig varierar också från art till art. Överlevnaden är 
därtill beroende av graden av nedsmetning och av exponerings-
tiden. Svårt nedsmetade och skadade djur, som inte kan klara 
sig, är det barmhärtigast att avliva. Beslutet om avlivning fattas 
alltid av veterinären eller annan kompetent person. Månget djur 
kan dock räddas med rätta vårdmetoder. Varje djur som återbör-
dats till naturen är en seger för naturskyddet.

När en oljekatastrof hotar populationen av en hotad eller få-
talig art är det viktigt att rädda varenda livsduglig individ. I ett 
sådant fall är det skäl att sätta in mycket resurser för att rädda 
djuren trots att utsikterna för överlevnad är minimala. Vid pla-
neringen av räddningsoperationen är såväl kartor över skärgår-
den och kusten som uppgifter om områden där fåglarna häckar 
och förekommer samt om andra värdefulla naturobjekt nyttiga.

Föreliggande handbok koncentrerar sig på vård och ren-
göring av oljenedsmetade fåglar. I praktiken är det oftast just 
fåglar som såväl vad gäller antalet arter som individer faller 
offer för olja som drivit iland. Tillgången på uppgifter och erfa-
renheter om vården av andra djur är ytterst knapp. I tillämpliga 
delar kan dessa anvisningar dock utnyttjas också för vården av 
andra djur. I slutet av handboken fi nns ett kort avsnitt om vård 
av oljenedsmetade sälar.   I samband med den oljekatastrof som följde på far-

tyget Treasure´s förlisning ledde  International Bird 
Rescue Research Center (IBRRC) rengöringen av 
fåglarna. Fartyget sjönk utanför Sydafrika i juni 2000 
och över 20 000 pingviner blev nedsmetade av olja. Av 
de infångade fåglarna kunde 90 % rengöras och åter-
föras till naturen.

1984 gick fraktfartyget Eira på grund i Kvarken. Rap-
porter om över 90 % av de fåglar som dött eller avli-
vats i samband med Eiras förlisning inkom under de 
första tio dagarna efter olyckan. En så snabb reaktion 
som möjligt på en katastrof är väsentligt för resulta-
tens del. 
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3 Om oljans inverkan på organismer

Oljan inverkar på många sätt, som varierar mellan olika grupper 
av organismer . Hur länge verkan varar beror på gruppen. 

Växtplanktonet, som svarar för största delen av vattnets 
primärproduktion och föder övrigt liv i havet, exponeras med 
varje cell för komponenter som lösts i vattnet. Produktionen 
störs helt eller delvis och verkningarna refl ekteras vidare högre 
upp i näringsväven. För ögat oskönjbara giftskador på småal-
ger decimerar först djurplanktonets näring och följden är att 
djurplanktonets produktion minskar. Djurplanktonet behövs 
igen som föda för fi skyngel i ungdomsskedet. Oljan har också 
direkta effekter på djurplanktonet och klart solljus på våren och 
sommaren kan ytterligare i hög grad utöka giftverkan.

I samband med oljekatastrofer har oljans effekter på fågelbe-
stånden dominerat rubrikerna. Den vattenavstötande strukturen 
på fåglarnas fjäderdräkt förstörs, varvid fågelns värmeisole-
ringsförmåga försvinner. Den största risken för en oljened-
smetad fågel är helt enkelt att den fryser ihjäl. Illa nedsmetade 
fåglar kan inte heller fl yga eller dyka och inte heller söka föda. 
Småningom går de under av kyla och hunger. En oljenedsmetad 
arts population decimeras direkt när fåglarna dör, men oljan 
kan också påverka fåglarnas immunologi, sjukfrekvens och 
fortplantningsförmåga. Lätta oljekvaliteter, som t.ex. diesel-
bränsle, kan förorsaka irritation och kemiska brännskador. Av 
olja förstörda livsmiljöer kan åtminstone genast efter en inträf-
fad olycka förbli obebodda. En oljeolycka kan bli särskilt förö-
dande om den inträffar inom ett häcknings- eller viloområde för 
fåglar. I ett sådant fall kan verkningarna snabbt refl ekteras på 
hela populationen. 

Fiskar påverkas direkt av oljan. De exponeras för giftiga ska-
deämnen i oljan som ackumuleras i gälar och föda. Oljeolyckan 
minskar också fi skarnas tillgång på näring. Vuxna fi skar kan 
undvika oljebälten, men komponenter som lösts i vattnet kan 
de inte undfl y. När lekstränder förstörs försvagas fi skarnas fort-
plantningsresultat och fi skpopulationerna minskar. Om oljan 
driver direkt över en lekplats förstörs rommen. Inre organ under 
utveckling på nykläckt fi skyngel skadas av de giftiga kompo-
nenterna i oljan och ynglet dör.

I oljebadet smetas sälarnas päls ned med försvagad vär-
meisoleringsförmåga som följd och sälarna kan frysa ihjäl. 
Den oljenedsmetade pälsen försvårar också dykningen och 
jakten efter föda. Sälens matsmältningskanal tillförs skadliga 
oljekomponenter såväl när den försöker putsa sin päls som med 
sitt näringsintag. Följden av det här är direkta förgiftningar och 
eventuella genotoxiska skador, som kan leda till att det uppstår 
tumörer.



7

4

VÅRD AV OLJENEDSMETADE DJUR

Ansvarsfördelning och målsättningar

1. Oljekatastrofens miljöpåverkan hålls så 
 minimal som möjligt.
2. Den miljöpåverkan djurens räddnings-
 operation orsakar hålls så minimal 
 som möjligt.
3. Arbetssäkerheten för deltagarna i 
 operationen garanteras.
4. Vid behandlingen av djuren iakttas 
 djurskyddslagen.
5. Alla deltagare i operationen känner till 
 och är införstådda med gemensamma 
 mål och arbetssätt.
6. Resurserna används ansvarsmedvetet 
 och kostnadseffektivt.
7. Fakta insamlas systematiskt för närmare 
 undersökningar.

Ansvaret för oljebekämpningen vid en oljekatastrof är i vårt 
land fördelat på många organisationer. Finlands miljöcentral 
(SYKE) svarar för oljebekämpningen ute på öppna havet. Det 
regionala räddningsverket svarar för oljebekämpningen vid 
kusterna och i inlandet. SYKE svarar för vården av oljenedsme-
tade djur i samband med stora oljekatastrofer. Om det är fråga 
om mindre olyckor kan ansvaret för vården av djuren också vila 
på det regionala räddningsverket. Den av WWF utbildade fri-
villigkåren är underställd dessa myndigheter vid en olycka.

Oljebekämpningens viktigaste mål vid såväl städningen av 
stränder som vid rengöringen av fåglar är att förhindra att ka-
tastrofens miljöpåverkan sprids. Gott arbete är förebyggande. 
I oljebekämpningsarbetet är det väsentligt att också sörja för 
arbetarnas och de frivilligas säkerhet. I vården av fåglarna är 
målet att djuren ska lida så litet som möjligt. Ledningen för 
operationen har en täckande säkerhetsplan, som det är skäl att 
följa.

 Genom att lägga ut oljebommar försöker man hindra oljan 
på havet att nå stränderna. Vid bomläggningen kring oljebälten 
bör det med hjälp av fysiska hinder eller skrämselmetoder sör-
jas för att rena djur inte kan komma in i förorenade områden. 
Också döda, oljiga djur som ligger på stränder eller fl yter på 
vattnet ska samlas upp, för de lockar till sig asätare som kan 
smeta ner sig med olja.   

En oljeolycka ska alltid dokumenteras så bra som möjligt, 
för en katastrofsituation är det enda tillfället som erbjuder möj-
ligheter att erhålla fakta om hur oljan uppför sig och om dess 
naturpåverkan. För de oljenedsmetade djurens del är det viktigt 
att med hjälp av patientkort identifi era de individer som vårdas 
och insamla data om deras kondition. Bilaga 1 är ett exempel 
på ett patientkort.

För säkerställandet av en effektiv 
vård av de oljenedsmetade djuren
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Rengöring och vård av fåglar

Infångandet och transporten av oljenedsmetade fåglar kräver 
skicklighet. Vården av fågeln omfattar akutvård, tvätt, torkning 
och rehabilitering. Totalt kan vården ta från två till tio dagar 
i anspråk. För svårt nedsmetade fåglar kan den räcka ännu 
längre. Vården fördröjs om de disponibla utrymmena är för små 
i relation till antalet patienter. Vården ska genomföras lugnt och 
omsorgsfullt utan brådska.

I vårt land används en mobil fågelvårdsenhet för vården av 
oljenedsmetade fåglar. Tillsammans med Finlands miljöcentral 
(SYKE) och andra sakkunniga hade WWF planeringen av en 
sådan enhet på gång då Oljesskyddsfonden (ÖSRA) i juni 2006 
beviljade Östra Nylands räddningsverk medel för anskaffning 
av en mobil vårdenhet. Vårdenhetscontainrarna står i fortlö-
pande beredskap för att snabbt kunna fl yttas till katastrofplatser 
vid vårt eget lands och närregionernas kuster. WWF och SYKE 
utbildar i samarbete frivilliga, som ska arbeta på fågelvårdsen-
heten och vårda fåglarna tillsammans med räddningsmyndighe-
terna.

Fågelvårdsenheten består av containrar med tvättplatser, som 
är klara för användning, och all annan utrustning som behövs. 
Containrarna placeras i anslutning till en fastighet som kan 
utnyttjas för fortsatt vård av rengjorda fåglar samt som sociala 
utrymmen för de frivilliga. Fastigheten bör ha tillräckliga ut-
rymmen för ett stort antal fåglar. Fastighetens tomt ska vara till-
räckligt stor för att rymma containrar, parkeringsplats och be-
hövligt antal tält samt utebassänger för rehabiliteringen. Tyngre 
fordonsmateriel ska kunna köra in på tomten. Fastigheten ska 
ha värme, avlopp, el och ventilation. Bilaga 2 är en förteckning 
över utrustning som behövs på fågelkliniker.

På fågelkliniken är det viktigt att följa fastställda regler. En-
dast personer som har tillstånd att vistas på kliniken får komma 
in i dessa utrymmen. I utrymmena får gäster röra sig endast un-
der ledning av någon från personalen. Inom kliniken ska alltid 
ändamålsenlig skyddsutrustning användas. Onödigt oväsen och 
onödig trafi k bör undvikas. Vid fotografering får inte blixtljus 
användas. Av säkerhetsskäl får frivilliga inte arbeta ensamma. 
Eventuell kommunikation sköts centralt via den person som an-
svarar för kommunikationen och informationstillfällen ordnas 
utan att äventyra vården av fåglarna. 

Olika uppgifter vid fågelkliniken

• koordinator
• veterinär
• utbildare (gruppchef)
• tvättare (frivillig)
• vårdare (frivillig)
• registrator (frivillig)
• utfodringsansvarig (frivillig)
• förstahjälpsperson (frivillig)
• chaufför / utrustningsansvarig
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Infångande

I en katastrofsituation grundas en särskild enhet för eftersöket 
och räddningen av fåglar. Enheten har i uppgift att samla in 
såväl levande som döda djur på stränderna. För infångandet ut-
ses en fältchef, som är underställd myndigheterna och funderar 
som kontaktperson med dessa. Fältchefen  fördelar uppgifter, 
leder de frivilliga och svarar för underhållet. I enheten ingår 
utbildade gruppchefer och frivilliga. De senare kan utbildas på 
platsen. Fältchefen eller av denna utsedd person sköter regist-
reringen av djuren. För varje djur antecknas art samt fyndplats 
och -tidpunkt. 

På fältet bör det fi nnas en veterinär, som preliminärt bedömer 
fågelns kondition och vårdbehov. Han / hon sörjer för att fåglar-
na får en ändamålsenlig vård. Med hjälp av prover konstateras 
eventuella smittosamma sjukdomar hos fåglarna. Det egentliga 
patientkortet för levande individer fylls i på kliniken.

Insamlingen av döda fåglar kräver mycket arbetskraft. Döda 
fåglar kan samlas upp i t.ex. plastsäckar eller papplådor. Dessa 
ska inte placeras på samma plats som annat oljigt avfall, utan 
separat för senare fortsatta undersökningar. 

Lindrigt oljenedsmetade fåglar kan som regel röra sig, fl yga 
och försvara sig. De kan antingen skada sig sjäva eller infånga-
ren. Därför ska oerfarna personer inte försöka fånga in fåglar 
utan genast meddela den person som svarar för infångandet om 
sina observationer.

Att fånga levande fåglar är ett utmanande arbete och kräver 
specialutrustning. Fåglar som befi nner sig i vattnet eller vid 
stranden ska man försöka närma sig utifrån de öppna vattnet 
och driva dem upp på stranden så att de inte kan fl y tillbaka ut 
på öppet vatten. Det här kan t.ex. ske genom att med hjälp av 
roddbåt eller vadande ”dra not” med nät. Gruppen för infångan-
de bör ha lämplig utrustning för den här operationen. Infångan-
det kan också utföras av fl era grupper, som kan sprida sig över 
ett vidsträcktare område. Fåglarna infångas möjligast snabbt. 
Särskilt i skärgården är roddbåten ett utmärkt fortskaffningsme-
del, men att fånga in fåglar från en roddbåt är mycket svårt. 

Eftersöks- och räddningsgruppens 
utrustning

• papplådor (storlek ca 50 x 35 x 35 cm: 
 rymmer 1–2 små fåglar/låda, 
 1 stor fågel/låda)
• tidningspapper eller tyg som 
 liggunderlag
• skaft av tennisstrumpor eller 
 motsvarande klädesperselar att 
 klä på fåglarna
• sopsäckar
• håvar med långa skaft och stor öppning 
• hållbara nät med små maskor
• en liten och snabb utombordare
• kikare
• våt- eller räddningsdräkt
• vadaroveraller
• telefon, anteckningsmaterial
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Behandling och transport

Nedsmetningen med olja förorsakar hos djuren ett stresstill-
stånd, som ytterligare förvärras av infångandet, transporten och 
tvättningen. Stressen bör på alla sätt minskas. För att undvika 
olyckor bör fåglarnas sprattlande minimeras. Vid behandlingen 
av fåglarna bör särskild försiktighet iakttas för ögonens, tarsar-
nas och vingarnas del så att de inte skadas. Behandlingssättet 
beror på arten. Kring fågeln kan läggas t.ex. skaftet av en ten-
nisstrumpa eller motsvarande skyddsplagg, som utöver att det 
underlättar behandlingen av fågeln också håller den varm. För 
stora fåglars del, som t.ex. svanar, kan därtill t.ex. en varmvat-
tenfl aska läggas under vingen. Till stranden är det bra att ta med 
sig den grundläggande utrustningen för fågelns akutvård: en 
slang för matning samt vätska. Djur som är i mycket dålig kon-
dition kan tillföras en första vätskedos innan transporten.

Infångade fåglar packas ner i papplådor för transporten. Lå-
dorna förses på förhand med lufthål så att locket kan slutas. I en 
mörk låda lugnar sig fågeln lättare. Syftet med hålen är också 
att släppa ut gaser som avdunstar från oljan ur lådan och förhin-
dra att fåglarna kvävs av gaserna. Som isolering och för att göra 
underlaget mjukare läggs t.ex. tidningar eller tyg på bottnet av 
lådan. 

Infångade fåglar transporteras till kliniken antingen alla på 
en gång efter arbetsdagens avslutning eller, om avståndet är 
skäligt, i fl era omgångar. Det är skäl att meddela kliniken på 
förhand om hur många fåglar av vilka arter som är på komman-
de. För transporten kan man t.ex. använda en skåpvagn, som är 
lätt att lasta med ett fl ertal lådor. Lådorna lastas i bilen på ett 
sådant sätt att luften kan cirkulera. I vintriga förhållanden är det 
särskilt viktigt att försäkra sig om att transportutrymmet håller 
lämplig temperatur så att fåglarna inte fryser under väntetid och 
transport. Skåpbilens varuutrymme kan vid behov värmas upp 
med t.ex. ett värmeaggregat eller en IR-lampa som fungerar 
med batteri. Enskilda fåglar kan hållas varma med lämpliga 
tygbitar eller klädesplagg. 

Det är viktigt att lugna fågeln och hålla dens vingar 
på plats. En liten fågel kan hanteras av en ensam 
människa, men för att hålla t.ex. en svan på plats 
måste man vara två.
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Akutvård

Åtgärdsklassifi cering

FÅGLAR SOM SKA AVLIVAS

Fåglar med ett fl ertal skador, 
brutna extremiteter eller mycket 
låg kroppstemperatur. Individer 
som utöver att ha exponerats för 
olja också har exponerats för något 
annat giftigt ämne eller är i behov 
av vård som inte kan ges.

FÅGLAR SOM SKA VÅRDAS

Fåglar med tillräckligt hög 
kroppstemperatur och utan 
yttre fysiska skador. Arter med 
stort naturskyddsvärde, t.ex. 
hotade arter. 

Veterinären gör en snabb hälsokontroll av fågeln. Kontrollen 
omfattar mätning av fågelns temperatur och vikt samt kontroll 
av allmän kondition och eventuella skador. Så vitt möjligt kan 
också blodprov tas av fågeln. Utgående från provet kartläggs 
grundkonditionen (mängden röda och vit blodkroppar samt pro-
teinerna). För stora fåglars del, som t.ex. svanars, kan en första 
vätskedos tillföras i det här skedet. Fåglarna uppdelas enligt 
möjligheterna att överleva i fåglar som ska vårdas och sådana 
som ska avlivas. Bedömningen utförs av veterinär.

Patientkort, på vilket fågelns kondition följs upp, fylls i för 
varje fågel. Med stöd av kortet fattas beslut om fortsatt vård 
samt om frisläppandet tillbaka till naturen. Uppgifterna utnytt-
jas också som undersökningsmaterial vid analys i efterhand 
av hur väl vården utfallit. Vid ankomsten till kliniken sätts en 
temporär ring på varje fågels fot. Ringens nummer antecknas 
på patientkortet. Den temporära ringen byts före frisläppandet 
ut mot en permanent ring. Bilaga 1 visar en modell för ett pa-
tientkort.

Vid akutvården av fågeln är det väsentligt att fågelns tillstånd 
stabiliseras. Som regel innebär det här att undervikten och -
temperaturen höjs samt att stressen tonas ner. Även om fågelns 
fjäderdräkt skulle vara mycket nersmetad med olja bör tvätt-
ning inte inledas innan fågelns tillstånd är tillräckligt stabilt. 
Vid gjorda undersökningar har det inte observerats att oljan 
skulle orsaka bestående skador på fåglarnas fjäderdräkt. Bara 
fågelns ansikte och särskilt området kring näsborrar och ögon 
ska genast rengöras om det smetats ned med olja.

 Vätsketillförseln och utfodringen av fågeln inleds i samband 
med akutvården. Fågeln ges isoton vätska, dvs vattenlösning 
som har samma salthalt som blodet. Därigenom upptas väts-
kan snabbare. Den första vätskedosen ges med slang. Vätskan 
tillförs medicinskt kol, som binder oljan vid sig. Såväl kolet 
som den vid kolet bundna oljan försvinner ur organismen via 
ämnesomsättningen. Lösningens koncentration är 75 mg kol / 
ml. Lösningsdosens storlek är 50 ml per kilo kroppsvikt. Dosen 
ges endast en gång.    

Veterinären sörjer för fågelns medicinering. Ett av de allvar-
ligaste hoten mot klinikens fåglar är en Aspergillussvampinfek-
tion. I värsta fall kan upp till 80 % av fåglarna dö i infektionen. 
Vistelse i slutna utrymmen ökar smittorisken. För att förebygga 
infektionen kan veterinären använda en itrakonazol-medicin, 
t.ex. Sporanox. Dosen är 15 mg per kilo kroppsvikt och medi-
cinen ges löst i vätska. Om det genom blodprov konstateras att 
fågeln lider av anemi, dvs har ett för litet antal röda blodkrop-
par, kan fågeln ges järn i vätskeform. Dosen är 10 mg per kg 
kroppsvikt. 

En stressad fågel har förbrukat mycket energi.  Därför är det 
viktigt att utfodra fågeln. Om fågeln är i alltför dålig kondition 
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eller alltför stressad för att äta matas den med slang. Injektions-
sprutan fylls med vätska, i vilken man tillsatt glukos, salt och 
vitaminer. Mängden vätska beror på fågelns storlek. Grundre-
geln är att fågeln per dygn ges en vätskemängd som motsvarar 
cirka 10 % av fågelns kroppsvikt. Vätskan ges i flera doser. 
Fåglarna kan också matas med fi sk som fi nfördelats med mixer 
till en fi n mos, i vilken man tillsatt vatten och vitaminer. Så här 
förvandlas moset till en tunnfl ytande välling som kan matas 
med slang. Födan matas direkt i krävan och ska ha rumstempe-
ratur. Med fet föda ökar en underviktig fågel snabbt i vikt. 

Tvångsmatning av en fågel med slang kräver övning och 
erfarenhet. Sprutan med näringslösning kopplas till slangen. 
Fågelns huvud lyfts upp så att näbben pekar rakt uppåt och 
halsen är rak i samma linje. Slangen skjuts försiktigt och lugnt 
in genom fågelns matstrupe nästan ända till krävans botten. 
När slangen är på plats pressas sprutan långsamt tom. Slangen 
dras försiktigt ut ur fågelns matstrupe, varefter den rengörs och 
desinfi ceras. 

Tvångsmatning är stressande för fågeln och kan fel utförd 
skada fågelns matstrupe. Därför bör åtgärden övas under hand-
ledning av veterinären. 

För akutvården uppförs fållor för fåglarna. I fållorna placeras 
de artvis. Utrymmet bör vara varmt, tyst och lugnt. Så här får 
man kroppstemperaturen på en fågel med undertemperatur att 
stiga och stresstillståndet att lugna sig. Normal temperatur hos 
fågeln är ca 40–42ºC. Pga de avdunstande giftiga gaserna bör 
utrymmet ha en god ventilation. Exkrementer och matrester bör 
dagligen avlägsnas från fållorna. God hygien och ventilation 
hindrar också smittsamma sjukdomar från att spridas. 

För sjöfåglarnas del ska ett fi nmaskigt nät, som fåglarna kan 
vistas på, spännas upp ovanför golvnivå. Särskilt på dykänder 
kan bröstbenet skadas om de ligger på ett hårt underlag. Också 
sjöfåglarnas ben kan ta skada av vistelse på ett hårt underlag. 
Svanarna är ett undantag: de kan mycket väl vanka på ett hårt 
underlag under den tid vården varar. Om vården drar ut på tiden 
kan svanarnas ben strykas med vaselin. Hö ska inte användas 
som strö i fållor eller klinikutrymmen, därför att fl ertalet sjö-
fåglar får infektioner via höet. Sågspån och tidningar lämpar 
sig däremot bra. Också en alltför hög temperatur kan orsaka 
infektioner hos fåglar, som är vana att leva under kyliga förhål-
landen.

Fåglar som ges akutvård erbjuds fast föda så fort de börjar äta 
självständigt. Beroende på fågelns art kan den fasta födan vara 
t.ex. fi sk eller räkor, antingen i färsk, torkad, djupfryst eller mo-
sad form. Från utlandet kan också erhållas särskilt för sjöfåglar 
lämpliga foderpellets, som blandas med vatten. Också vanlig 
kattmat, som kan inhandlas i matvarubutiker, lämpar sig som 
fågelmat. Fåglar som inte annars är villiga att äta självmant kan 
sporras att äta om de får sällskap av fåglar som äter självmant. 
Ett knep är att låta en hel fi sk dingla framför fågelns näbb för 
att få den att snappa åt sig fi sken. Strax innan tvättproceduren 
ändras den feta dieten till en magrare, för att överlopps föda och 
exkrementer inte ska sprida fett över fjädrar och i bassängerna.

Vid matning med slang ska fågelns hals hållas rak 
och fågeln orörlig.
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 Fåglarna följs upp regelbundet och patientkortet komplet-
teras med ett par dagars intervall. Fågelns kondition följs också 
fortsättningsvis upp med blodprov. När fågeln är i tillräckligt 
stabil kondition inleds tvätten. Tecken på god kondition är bl.a. 
normal kroppstemperatur och vikt samt normala blodvärden. 
Om god kondition berättar också det att fågeln äter själv, sim-
mar, dyker, reagerar för retning och ger ifrån sig ljud, samt en 
frisk allmän habitus, livfull blick och upprätt hållet huvud. 

Fågeln lockas att äta självständigt så snabbt som 
möjligt efter att vården inletts.

Under vårdtiden hålls fåglarna i fållor tillsammans med sina artfränder.
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Tvätt

Före tvätten inleds ges fågeln tioprocentig socker(dextros)lösning, 
som ger den tillräckligt med energi under tvättningen.

Tvättandet av fåglarna sker för hand. Beroende på fågelns 
storlek deltar minst två personer i arbetet. Den ena håller i 
fågeln medan den andra tvättar. Särskilt vid tvätt av vassnäb-
bade fåglar gäller det att noga akta sig för näbben och använda 
skyddsglasögon. Fågeln kan med sin näbb åstadkomma be-
stående skador på tvättarteamets ögon. Om fågeln uppträder 
aggressivt och försöker picka kan ett gummiband läggas kring 
näbben. För att fågeln ska kunna andas läggs t.ex. en tandborste 
eller pinne mellan näbbhalvorna. Vid hållandet av fågeln får 
bröstkorgens rörelser aldrig förhindras. 

Fågeln tvättas i ett tvättställ som fyllts med vatten. En idea-
lisk temperatur för såväl tvätt- som sköljvattnet är 40–41∞C. I 
vattnet läggs tvättmedel, t.ex. vanligt diskmedel för handdisk. 
Ibland kan man vara tvungen att använda ett starkare lösnings-
medel- eller klorbaserat tvättmedel för att få hårt fastkletad olja 
att lösa sig. De sistnämnda medlen används enbart lokalt direkt 
på det oljenedsmetade stället genom att skrubba det med lämp-
lig borste. Kemiska absorbenter får inte användas, för de skadar 
fågelns slemhinnor och ögon. Användningen av dessa medel 
kan t.o.m. leda till blindhet för fågeln. 

Oljan skrubbas från fågelns fjäderdräkt, ben och näbb med 
vatten och tvål. Som redskap vid tvättandet används handdusch 
och olika borstar. Fjädrarna får inte masseras, för då kan deras 
struktur förstöras. Under tvättandet ska fågelns huvud hållas 
ovanför kroppen, men lutat nedåt så att fågeln inte kvävs. 

Särskild försiktighet ska iakttas vid tvättning av fågelns an-
sikte. Som redskap kan användas t.ex. en tandborste. Trakten 
kring ögonen och näsborrarna samt den inre delen av näbben 
kan rengöras med exempelvis en fuktad bomullspinne. Kring 
ögonen kan man stryka vattenavstötande kräm som skydd.

Efter tvätten töms tvättstället och sköljs av med rent vatten. 
Den upplösta oljan och tvålen sköljs från fågeln med tryck-
spruta. Ett tryck på 3–4 bar är tillräckligt. Sköljningen bör ske 
omsorgsfullt så att all eventuellt förekommande olja, tvål och 
fett avlägsnas. Den rena fågeln lindas in i en handduk och fl yt-
tas till torkningsrummet. 

Tvättandet av fåglarna sker för hand och för det 
behövs det alltid minst två personer.
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Efter tvättningen överförs fåglarna till torkningsrummet, där 
de får ögondroppar. Dessa hindrar hornhinnan från att torka. 
Torkningsrummet är försett med fållor på samma sätt som akut-
vården. Akutvårdens utrymmen kan inte användas för torkning, 
för de rengjorda fåglarna ska hållas i rena utrymmen. Annars 
kan de bli nersmetade med olja på nytt. De rena fåglarna pla-
ceras artvis i fållor.  Varje fålla har en egen varmluftsfl äkt eller 
en värmelampa, som torkar fåglarna. För att stress ska undvikas 
bör även torkningsrummet vara tyst och lugnt.  

Härefter fortsätter utfodringen och observationen av fågeln. 
Som avslutning på torkningen bör det säkerställas att fågeln 
är verkligt torr ända in till skinnet. När fågelns fjäderdräkt har 
torkat fl yttas fågeln över till bassängen, där fjäderdräktens vat-
tenavstötningsförmåga testas.

Torkning

De tvättade fåglarna placeras i fållor och torkas med en varmluftsfl äkt. För att fåglarna ska lugna sig efter tvättningen 
ska torkningsrummet vara tyst och dunkelt.
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Rehabilitering

För dykänder är en bassäng med en diameter på 2,5 m och ett djup på 1 m lämplig.

Målet för tvätten och vården är att återge fågelns fjäderdräkt 
sitt naturliga tillstånd, i vilket den bildar ett skikt som är oge-
nomträngligt för vatten och både vatten- och värmeisolerande. 
Före fågeln återges sin frihet måste fjäderdräktens vattenavstöt-
ningsförmåga testas. Fågeln förs till en  utomhusbassäng, som 
är täckt med ett nät. Där kan fjäderdräktens förmåga att avstöta 
vatten samt fågelns förmåga att simma och röra sig normalt 
kontrolleras. Bassängen skyddas för regn och kyla med ett stort 
tält. Bassängen ska vara fylld med sötvatten som fortlöpande 
byts ut. Ett kärl för föda placeras vid bassängkanten intill bas-
sängens avtappningsöppning så att strömmen för feta foderres-
ter till en sandfångare. 

Det är viktigt att följa noggrant med fågelns beteende i bas-
sängen under de första minuterna. Om fågeln lugnar sig efter 
fl axandet och den första förvåningen kan den lämnas för sig 
själv. Under den första dagen sker regelbunden observation och 
utfodring av fågeln. Utöver simförmågan och vattenavstötning-
en kontrolleras om fågeln självmant äter färsk föda. 

Emellanåt visar det sig att fågeln inte ännu är färdig för fri-
släppande. Fjäderdräkten kanske ännu släpper igenom vatten 
eller så stressas fågeln och visar beteenderubbningar. Härvid 
ska särskilt fågelns mage och vingarnas undersida kontrolleras. 
Om fågeln är våt ända in på skinnet är den fortfarande oljig och 
måste tvättas på nytt. 

En omsorgsfull rehabilitering kan ta från en timme upp till 
fem dagar. 
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Frisläppande

När fågeln har gått igenom alla vårdstadier kontrollerar veteri-
nären ännu fågelns kondition. Särskilt för dykändernas del bör 
det tas ytterligare ett blodprov. För att kunna dyka måste fågeln 
ha tillräckligt höga värden för de röda blodkropparna, dvs en 
tryggad syretillförsel. Vid behov ges fågeln järn i vätskeform. 
När fågeln har konstaterats vara i gott skick kan den frisläppas. 
Före frisläppandet ersätts varje fågels temporära ring med en 
permanent ring. Så här blir det möjligt att senare erhålla uppgif-
ter om hur fågeln klarat sig i naturen. 

Den ideala platsen för frisläppandet är den plats där fågeln 
påträffades. Ofta är det här inte möjligt på grund av att det ännu 
fi nns olja i naturen. Då måste man hitta en miljö som motsvarar 
fågelns naturliga livsmiljö och är tillräckligt långt borta för att 
fågeln inte ska fl yga tillbaka till det oljeförorenade området och 
smeta ned sig på nytt. Det vore bra om det fi nns artfränder i om-
rådet. Arter som lever i fl ock frisläpps såvitt möjligt i fl ockar. 

Hösten 2003 räddade WWF oljenedsmetade svanar i Ingå. Efter att veterinären konstaterat att fåglarna var i god kondi-
tion blev de frisläppta i sina hemtrakter. 
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6 Oljenedsmetade sälar
Ilona Airikkala (WWF:s sälarbetsgrupp)

I egenskap av havsdäggdjur lider också sälarna vid en oljeka-
tastrof. Gråsälens kutar föds i slutet av februari eller i mars. 
Katastrofen kan skilja kuten från modersälen vilket innebär att 
dikuten omkommer. Sälen diar omkring 17 dygn. Oljenedsmet-
ning skadar givetvis sälarna oberoende av ålder.

Den som närmar sig en säl ska komma ihåg att den är ett 
rovdjur som är försett med det köttätande djurets vassa tänder. 
Också en liten kut kan vara aggressiv i stressat tillstånd och 
vid rädsla. En vuxen säl är synnerligen kraftig. Sälar får aldrig 
hanteras utan skyddshandskar, för ett sår på handen kan infek-
teras och leda till en svår och plågsam sjukdom som kallas för 
tranhand (seal fi nger).

Till utrustningen vid räddning av sälar hör trälådor av lämplig 
storlek för transport av djuren. Lådorna ska vara försedda med 
lock och handtag. Ytterligare behövs det stora handdukar samt 
skyddsoverall och -handskar. Lådorna ska vara så konstruerade 
att det är möjligt att hålla ett öga på sälen under transporten 
utan att öppna lådan. För infångandet av vuxna sälar behövs det 
ett fl ertal personer samt en för ändamålet lämplig rullbår eller 
andra hjälpmedel med vilka sälen kan lyftas säkert i lådan. Vid 
räddning av kutar trycks kutens skuldror lätt mot marken med 
händer som skyddats med läder- eller gummihandskar. Sam-
tidigt tas ett stadigt grepp om kutens nos. Kuten hålls på plats 
mellan knäna, sveps in i en handduk och lyfts i transportlådan.

Räddningsarbetet på kliniken omfattar samma vårdstadier 
som vid vården av fåglar. Efter akutvården och bedömningen 
av hälsotillståndet tvättas oljan av sälarna. Kutar som har tor-
kat och är svaga behöver vätska och glukos. Veterinären avgör 
behovet av medicinering och andra vård- och undersöknings-
åtgärder. Antikroppar som undersöks i serumprov kan, med 
tanke på de valpsjukeepidemier som särskilt har plågat sälarna 
i Nordsjön under de senaste åren, vara värdefulla som forsk-
ningsobjekt.

För matningen av kutarna behövs det en mjuk matningsslang, 
en tratt, rena kärl för mjölkersättning eller fi skvälling samt en 
stump hårt plaströr som skydd för vårdarens tumme, särskilt 
för de fall då äldre kutar måste tvångsmatas. En icke avvand 
kut med svag kondition behöver mjölk 4–6 gånger om dagen. 
Mjölkersättningen ska ha en hög fetthalt, som kan vara upp 
till 50-procentig. Den tillreds av sojabaserad  mjölkersättning, 
vatten och fi skolja. Också lämplig kommersiell djurmjölker-
sättning kan användas. Tillsatt matsmältningsenzym kan främja 
djurets tillfrisknande.

Såvitt möjligt ska en kut, som då vården inleddes inte ännu 
var avvand, återges sin frihet nära den naturliga avvänjnings-
tiden. Kuten bör inte vänjas vid att äta död fisk. En ung säl 
kan till en början kräva en daglig mängd fi sk som föda, som 
motsvarar 10 % av djurets vikt. När sälens tillstånd förbättrats 
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kan man övergå till underhållsutfodring, dvs en fi skmängd som 
motsvarar ca 5 % av sälens vikt.

På kliniken ska eventuell spridning av infektioner förebyg-
gas. Stress exponerar en kut med sedan tidigare dålig kondition 
för smitta eller kan utlösa en redan existerande latent infektion, 
som t.ex. ett herpesvirus. På kliniken vistas man så korta tider 
som möjligt. Alla använder skild skyddsutrustning för respekti-
ve avdelning. Utfodringsredskapen desinfi ceras och vårdutrym-
mena städas regelbundet. Simbassängens vatten byts dagligen.

Före sälarna frisläpps vägs de och märks för senare identifi e-
ring. Om stranden redan har rengjorts från olja släpps sälen fri 
på den plats där den påträffades eller i närheten av den sälfl ock 
som vistas närmast nämnda plats.
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Utrustning och arbetssäkerhet

I samband med oljebekämpningen ger myndigheterna föreskrif-
ter om de frivilligas arbetssäkerhet. Var och en ska också för 
egen del sörja för sin säkerhet och alltid använda ändamålsenlig 
skyddsutrustning. Utrustningen och anvisningarna för grund-
skyddet är desamma som vid rengöringen av stränder från olja. 
Därtill ska vissa särdrag i anslutning till räddningen och vården 
av djur beaktas.

Djuret är i ett stresstillstånd och försvarar sig i en situation 
som förefaller hotande. Händerna och särskilt ögonen ska skyd-
das bra för bitsår och näbbhackande. Personer som är allergiska 
för djur som ska behandlas bör givetvis inte delta i operationen. 

Samtliga personer som deltar i operationen ska ha en gäl-
lande stelkrampsvaccination.

Instrument som används på kliniken, såsom nålar och skal-
peller, hanteras försiktigt. Glöm inte att använda bra arbetsställ-
ningar: tunga lådor lyfts alltid med benen, inte med ryggen.

På stränderna är det skäl att röra sig försiktigt och se upp för 
oljiga och hala klippor och stenar. Klädseln ska anpassas till 
rådande väderleksförhållanden. Under kalla vinterförhållanden 
är det särskilt viktigt att klä sig rätt för att undvika kylskador. 
På en havsstrand är vinden ofta synnerligen bitande. Under heta 
dagar fi nns det igen risker för värmeslag eller solsting. Därför 
är det skäl att skydda huvud och ögon för direkt solsken. På 
sommaren ska man klä sig lätt och sörja för ett tillräckligt väts-
keintag.

Kolvätegaser som frigörs från oljan förorsakar huvudvärk, 
illamående och andra symtom. Särskilt vid arbete i små, slutna 
utrymmen ska halvmask med gasfi lter användas.

 Smittsamma djursjukdomar som kan överföras på människa, 
dvs zoonoser, är en risk som det är skäl att ta på allvar. Hante-
ringen av ett dött djur är alltid förenad med t.ex. salmonellarisk. 
Räddningsoperationens ledning försäkrar sig om att fåglarna 
testas ändamålsenligt. Vid behov sätts de infångade fåglarna i 
karantän. Samtliga bör sörja för sin hygien och alltid använda 
skyddshandskar, skyddsoverall samt eventuellt en andnings-
mask av klass FFP3, som skyddar sin användare för såväl 
fi npartiklar som mikrober. Viktigast är att alltid följa myndighe-
ternas föreskrifter. 

Stress och trötthet hotar också den frivilliga. Det är viktigt 
att tillräckligt ofta hålla pauser. Iakttagandet, insamlingen och 
vården av döda och skadade fåglar är tungt såväl fysiskt som 
psykiskt. Det är dock skäl att inte samla på sig alltför mycket 
tryck eller ansvar, utan också komma ihåg den egna säkerheten 
och det egna orkandet.

För sina egna 
frivilliga ordnar 
WWF personlig 
skyddsutrustning

• engångsfi beroveraller
• ett skyddande regnställ under 
 arbetsoverallen eller ett skyddsförkläde 
 av plast på overallen
• långa, oljebeständiga handskar
• nitrilhandskar för noggrant arbete
• oljebeständiga gummistövlar
• skyddsglasögon
• andningsskydd
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BILAGA 1: Patientkort

Art: Kön:

Uppskattad ålder: Ring nummer: 

Fyndtidpunkt: Fyndplats:

Oljenedsmetad kroppsdel: Hur täckande nersmetad (%): 

Övriga skador:

Datum

Åtgärd

Vikt

Temperatur 

Äter fågeln

Varmed matats

Röda 
blodkroppar 

Vita 
blodkroppar

Protein

Observationer:
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BILAGA 2: Utrustning som behövs på fågelkliniker

Personlig skyddsutrustning
• långa, oljebeständiga gummihandskar
• tunna nitrilhandskar
• halvmask med gasfi lter
• andningsmask, klass FFP3 
• skyddsglasögon
• fi beroverall
• regnställ eller förkläde av plast
• oljebeständiga gummistövlar

För infångandet
• fi sknät
• håvar
• våt- eller räddningsdräkt

För veterinären
• stetoskop
• elektronisk våg
• centrifug
• febertermometer
• nålar, sprutor (för blodprov)
• slangar, sprutor (för matning)
• plåster, förbandsmaterial
• patientkort
• temporära ringar (för fåglar) 
• medicinskt kol
• itrakonazol (t.ex. Sporanox) 
• ögondroppar
• fysiologisk lösning / isoton vätska
• vaselin
• förstahjälpsförpackning

Foder och mat
• säd
• industriellt producerat foder för sjöfågel
• torkade räkor eller torkad fi sk
• färsk fi sk
• mat för dem som jobbar

Rengöring
• borstar av olika storlek, även tandborstar 
• ämbar
• slangar
• tryckmunstycke
• blandare och vattenavhärdare
• handdiskmedel
• klor- och lösningstvättmedel 

För vårdutrymmen
• stora fållor (träskivor)
• små fållor med nätbotten 
• tält (av olika storlek)
• fl yttbara simbassänger
• utomhusbelysning
• varmluftsfl äktar
  (för inom- och utomhusbruk)
• kylrum

Övrigt
• papplådor, byggnadspapp
• tygrulle (till handdukar)
• WC- och hushållspapper
• tidningar, sågspån
• sopsäckar (av olika storlek)
• buntbindslen, snören och tejp
• durkslag
• plaströr
• ventiler, anslutningsdon
• vattentermometer
• pennor, markeringspennor
• papper, anteckningsblock
• fi cklampa (+ reservbatterier)
• bärbar dator
• skrivare
• digital kamera (+ batteriladdare)
• telefon med GPRS-kontakt
• elledningar, datakablar, skarvsladdar
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Syftet med den här handboken är att fungera som ett allmänt informationspaket och en handbok för de fri-
villiga i WWF:s oljebekämpningskår, som specialiserar sig på behandling och rengöring av oljenedsmetade 
fåglar. I handboken presenteras vården och rengöringen av fåglar steg för steg, oljans inverkan på fåglar och 
andra organismer samt ges anvisningar för säkerheten i arbetet för dem som handskas med djuren. Handbo-
ken stöder den utbildning som ordnas för de frivilliga. Den ger dock inte ensamt beredskap för vården och ren-
göringen av fåglar. Denna uppnås endast genom övning och erfarenhet. 

”Allt det vi vill rädda klarar vi aldrig av, men vi kommer att rädda oändligt mycket mer än vad som fun-
nes kvar om vi inte ens hade försökt.” 

– Sir Peter Scott, en av WWF:s grundare

WWF är en globalt arbetande, handlingskraftig naturskyddsorganisation, som entusiasmerar män-
niskor och samfund att verka för skyddet av miljön. WWF:s uppbackare deltar i räddandet av värl-
dens mest unika naturhelheter och mest hotade arter. WWF verkar för naturen i över 100 länder till-
sammans med människorna i dessa länder. Utöver att WWF:s naturskyddsarbete främjar mångfal-
den i naturen förbättrar det också människornas livskvalitet. Verksamhetsformerna omfattar bland 
annat fältprojekt, påverkan av politiskt och annat beslutsfattande, samt allmän miljöupplysning. 

Du kan stöda vår mångsidiga verksamhet genom att t.ex. ansluta dig som WWF-fadder, göra en do-
nation eller komma med i vår oljebekämpningskår. Möjligheterna till olika aktiviteter har presente-
rats på adressen www.wwf.fi /tue_toimi.


