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 ■ KRAV PÅ PEKARFÖRBUD

Lasertävlingar 
ger barn svåra 
ögonskador

 ■ SAFARI

På omtumlande   valjakt i Skälderviken
Det är vansinnigt varmt och vindstil-
la och svetten lackar på de tio perso-
ner som med viss möda tar sig ner för 
den branta stigen till stranden för att, 
med lite tur, se sina livs första tum-
lare. Guiden Fredrik Albihn från Kul-
labergsguiderna höjer dock ett var-
ningens finger för att tumlarna – vil-
da djur som de är – inte alltid dyker 
upp bara för att det kommer en grupp 
vildmarkssugna turister. 

En något dämpad atmosfär infin-
ner sig, förmodligen triggad av ir-
ritationen över att inte få valuta för 
pengarna, men försvinner så snart vi 
kommit ut en bit på det klara, kalla 
vattnet.

Idén till tumlarsafari utanför Mölle 
föddes när grundarna av Kullabergs-
guiderna, Joachim Persson och Mar-
cus Petersson, insåg potentialen med 

valsafari – en oerhört populär syssel-
sättning i resten av världen.

– Men det handlar inte bara om att 
tjäna pengar, vi vill visa att valarna 
finns här. Ju medvetnare folk blir, de-
sto lättare är det att motivera dem att 
ge pengar för att skydda tumlarna. 
Det är både för nöje och för naturens 
bästa, säger kollegan Filip von Kru-
senstierna.

Tumlarsafarin anordnas nu för andra 
året och responsen har inte låtit vän-
ta på sig.

– Folk blir helt lyriska varje gång 
de ser marina däggdjur, säger Fred-
rik Albihn.

Även kritiska röster, som menar att 
aktiviteten stör tumlarna, har höjts.

– Jag tycker att man måste väga 
vårda- och visabiten mot varandra. 
Jag tror att man tjänar mer ur ett na-

turvårdsperspektiv om fler männis-
kor får se dem. Sen är det är få som 
har tålamodet att sitta i en kajak i två 
veckor.

Efter en halvtimme i det strålande 
solsket är det många som desperat 
spanar efter den lilla valen. Under 
oss skymtas maneter stora som liv-
bojar, sjöstjärnor och blåmusslor och 
en bit bort utforskar en grupp kano-
tister en grotta. Idylliskt på alla sätt 
och vis, men ändå inga tumlare.

För att hjälpa oss på traven berät-
tar Fredrik Albihn att tumlaren aldrig 
ligger stilla utan rör sig som ett lång-
samtgående hjul i vattnet.

– Ser ni något som ligger och gup-
par är det antingen en sjöfågel, en säl 
eller en dansk dykare som är vilse.

Plötsligt krusas den blanka vatteny-
tan av en, sen två, sen tre svarta fenor 
– två vuxna tumlare och en kalv. Ack-
ompanjerade av en hänförd publik vi-
sar de upp sig under cirka en halvtim-
me, med undantag för de gånger de 
försvinner under ytan för att slippa 
de omgivande båtarna.

– De gillar inte hastighetsföränd-
ringarna som båtarna gör. Vi är i 

Kullaberg. Tumlaren är en av världens minsta va-
lar och den enda som finns i svenska vatten året om. 
Ändå vet få att den existerar – och att dess existens är 
starkt hotad. För att ge tumlarna upprättelse arrang-
eras för andra året tumlarsafari utanför Mölle.

Het safari. Havsbrisen bjuder på svalka i den annars tryckande hettan. För att bidra till forskningen rapporteras alla observationer                   in till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Syddansk universitet i Odense.

SKÅNE

SMHI: Åska drar 
in över Skåne
■ Efter en solig lördags-
förmiddag med tempera-
turer på mellan 20 och 26 
grader väntas ett åskovä-
der dra in över Skåne på 
lördagseftermiddagen, 
med stora mängder regn. 
SMHI har utfärdat en 
klass 1-varning för hela 
Skåne och de västra de-
larna av Sverige. Regnet 
lämnar Skåne på lördags-
kvällen. 

I början av nästa vecka 
väntas en del soliga dagar.

NORRKÖPING

Barnporr hos  
anhållna norrmän
■ Barnpornografi har ta-

gits i beslag hos de två 
norrmän som anhållits i 
Norrköping misstänkta 
för sexuellt umgänge med 
barn. Norsk polis vill inte 
säga hur många barn det 
rör sig om eller i vilka län-
der övergreppen skett. 

TT 

SJUKVÅRD

Flest samtal om 
bett och stick
■ Bett och stick av insek-
ter ligger i topp bland frå-
gorna till sjukvårdsupp-
lysningen nu under som-
maren. Många samtal gäl-
ler barn som fått kraftiga 
reaktioner efter myggbett. 
Andra vanliga frågor rör 
hög feber, fästingar, sår-
skador och allergier. 

TT

Ungdomar med laser-
pekare gäckar polisen 
i Landskrona. Men det 
är ägarna av pekarna 
och särskilt små barn 
som bör ta det försik-
tigt. 

Svenska myndig-
heter jobbar på bred 
front för ett förbud.

Trots flera vittnen och 
ett antal genomförda 
kroppsvisitationer har 
inte polisen kunnat gripa 
någon för de attacker som 
har skett med grön laser 
i Koppargården i Lands-
krona. Ett gäng ungdo-
mar har bländat så väl 
privatpersoner som väk-
tare och poliser i deras bi-
lar under fyra kvällar den 
senaste veckan.

Från arbetsmiljöverkets 
sida talar man om en kraf-
tig ökning av liknande an-
mälningar under senare 
år. Farorna är särskilt sto-
ra när förare på motorvä-
gar eller piloter blir blän-
dade.

Roger Sidestam, överlä-
kare på Skånes Universi-
tetssjukhus ögonklinik, 
vill dock tona ner risken 
för ögonskador hos bilfö-
rare.

– När man står på ga-
tan och riktar laserstrå-
len mot en bil är den inte 
farlig. Dessutom splittras 
den av vindrutan och blir 
ännu mer lågintensiv, sä-
ger han.

– Problemet är ju när 
ungar står på skolgår-
darna och tävlar om vem 
som kan stirra in i strålen 
längst.

Internationellt finns 
ett flertal fall där barn 
har drabbats. 2010 fick 
en elvaårig flicka i Vest-

by söder om Oslo skador 
på näthinnan av en laser-
pekare. Hon blev av med 
synskärpan permanent 
och berättar i en inter-
vju med NRK om hur hon 
varken kan spela fotboll 
eller titta på tv längre.

Laserpekare på hundra-
tals mW (milliwatt) kan 
köpas via flera svenska 
hemsidor. Det är dock 
bara tillåtet att bära en 
pekare på 5 mW bland all-
mänheten utan att bryta 
mot strålskyddslagen. De 
starkare lasrarna används 
i bland av jägare samt av 
astronomer som söker det 
särskilda tillstånd som 
krävs, men har för geme-
ne man ingen praktisk an-
vändning.

Både Strålskyddsmyn-
digheten och Arbetsmil-
jöverket har yrkat på ett 
förbud för försäljning av 
laserpekare till personer 
som inte har särskilt till-
stånd. Ärendet ligger hos 
Miljödepartementet som 
dock inte har meddelat 
när de kan lämna ett fär-
digt förslag.

– Laserpekarna borde 
över huvud taget inte säl-
jas till barn, säger Roger 
Sidestam.

Grön laser
”Problemet är ju när 
ungar står på skol-
gårdarna och täv-
lar om vem som kan 
stirra in i strålen 
längst.”
Roger Sidestam, överläkare  
på SUS ögonklinik.

TEXT: ANDERS 
JOHANSSON
anders.johansson 
@sydsvenskan.se
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 ■ SAFARI

På omtumlande   valjakt i Skälderviken
Peter Brink, Anna Brink och Peter Nilsson (i hatt) provar sina flytvästar.

Tumlarna är lätta att känna igen på sin tumlande rörelse genom vattnet – som en delfin i slow motion. 

Het safari. Havsbrisen bjuder på svalka i den annars tryckande hettan. För att bidra till forskningen rapporteras alla observationer                   in till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Syddansk universitet i Odense.

princip de enda som följer hastig-
hetsbegränsningarna på sju knop, sä-
ger Fredrik Albihn samtidigt som en 
motor båt susar förbi i betydligt snab-
bare takt.

Trots detta tror Fredrik Albihn att 
tumlarna i området mår bra. Jämfört 
med förra sommaren har han sett be-
tydligt fler av dem denna säsong.

– Men om det beror på om tumlar-
na blivit fler eller om jag har blivit 
bättre på att se dem vet jag inte.

Tumlaren var tidigare en vanlig syn 
på norra halvklotet. Nu är den, trots 
fridlysning, tämligen sällsynt i vår 
del av världen. Orsaken är främst det 

kommersiella fisket, vars nät och oav-
siktliga bifångster leder till tusentals 
tumlares död varje år.

– Tumlarnas ekolod uppfattar inte 
fiskarnas tunna nylonnät och fastnar. 
De fastnar även i alla övergivna spök-
nät som fortsätter att fiska fastän ing-
en samlar in dem, säger Filip von Kru-
senstierna.

Även den stora förekomsten av 
mikroskopiska platspartiklar i havet 
utgör ett stort hot eftersom de äts av 
tumlarens bytesfisk.

Majoriteten av de ”svenska” tumlar-
na finns i området mellan Öresund i 
söder och Oslofjorden i norr. Att den 
är vanlig i Skälder viken beror troligt-

vis på det rådande trålningsförbudet 
i området.

När vi, efter att ha dragit över på tiden 
ganska rejält, styr tillbaka mot land är 
det en betydligt mer lättad skara som 
skakigt sätter fötterna på fast mark.

– Det var en otrolig upplevelse. Det 
var optimalt med vädret och att vi fick 
se tumlarna, säger Anna Brink från 
Nybrostrand.

Hennes man, Peter Brink, som fått 
upplevelsen som en avskedsgåva på 
jobbet, var även han mycket nöjd med 
dagen.

– Sådana här upplevelser är ett bra 
sätt att uppleva naturen. Tänk att göra 
om det på hösten när naturen ser helt 
annorlunda ut. Då får man ju sam-
ma upplevelse, fast ur ett annat per-
spektiv.

FAKTA

Tumlarsafari
■ Arrangör:  
Kulla bergs guiderna.
■ När: Varje dag till 
och med 19 augusti. 
Turer avgår klockan 
11, 13, 14.30 och 
15.45. Extrainsatt 
tur klockan 17 vid 
behov.
■ Var: Naturum 
Kullaberg.
■ Mer informa-
tion: www.kulla-
bergsguiderna.se

FAKTA

Tumlare
■ Art: Vanlig tumlare, tillhör underord-
ningen tandvalar precis som späck huggaren 
och delfinerna.
■ Antal: Runt 35 000 i området kring Öst-
ersjön, Skagerak och Kattegatt.
■ Storlek: Upp till 1,7 meter lång och 70 
kilo tung.
■ Äter: Sill, mindre torskfiskar, makrill, ål 
och skaldjur.
■ Ålder: 8-10 år, men individer upp till 23 
år har påträffats.
■ Status i världen: Livskraftig (står inte 
inför större hot inom en nära framtid).
■ Status i Sverige: Starkt hotad (löper 
mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom 
en nära framtid).
■ Andra valar som 
besöker eller finns i 
svenska vatten: Euro-
peisk flask nos delfin är 
den enda art som före-
kommer regelbundet, 
men vid enstaka tillfäl-
len har späckhuggare, 
knölval, vikval, sillval 
med flera siktats.

Aldrig stilla
”Ser ni något 
som ligger och 
guppar är det 
antingen en 
sjöfågel, en säl 
eller en dansk 
dykare som är 
vilse.”
Fredrik Albihn.

Fastnar  
i fiskarnas nät
”Tumlarnas 
ekolod upp-
fattar inte fis-
karnas tunna 
nylonnät och 
fastnar. ”
Filip von Krusen-
stierna.

FOTO: DAVID NEMAN
david.neman 
@sydsvenskan.se

TEXT: IZABELLA ROSENGREN
izabella.rosengren 
@sydsvenskan.se

Knölval.
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