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Året som gått Gråsäl

Gråsäl
Olle Karlsson och Björn Helander Naturhistoriska riksmuseet

Inventeringarna av gråsäl visar att grå-
sälstammen i Östersjön fortsätter att
öka i storlek. Ökningen är störst i Fin-
land och Estland. I Sverige räknades
drygt 5 600 sälar under 2003 vilket
är en jämförelsevis svag ökning sedan
2002, då knappt 5 500 djur räkna-
des. Ökningstakten för hela det svens-
ka beståndet har varit 8,0% per år,
baserat på perioden 1990–2003. Tren-
den att södra Östersjön uppvisar den
lägsta tillväxttakten och norra Öster-
sjön den högsta står sig även detta år.
Stockholms skärgård och Bottniska
viken har en ökningstakt som ligger
mycket nära den för hela beståndet.
Den regionala fördelningen av grå-
sälarna vid bådorna och beståndens
ökningstakt 1990–2003 var följande:

• ca. 300 Skåne, Blekinge, Småland,
Öland och Gotland (6,7%)

• ca. 1300 Östergötland och Sörm-
land (10,4%)

• ca. 2700 Stockholms skärgård
(8,2%)

• ca. 1300 Bottniska viken (8,1%).

KRAFTIG VARIATION

Antalet räknade sälar i de olika regio-
nerna kan variera kraftigt mellan åren.
Orsaken kan vara att väder- och issitu-
ationen under räkningsperioden gör att
sälarna sälarna föredrar andra liggplat-
ser under pälsbytet. Det är exempelvis
välkänt att under år med mycket is
under våren-försommaren kommer en
del sälar genomgå pälsbytet på isen.
Inventering av isarna ingår inte i vad vi
för närvarande kan täcka inom över-
vakningsprogrammet, vilket kan leda
till att ett lägre antal sälar räknas un-
der sådana år jämfört med år då isen
är borta till räkningsperioden. Detta
gör att täckningsgraden av invente-
ringarna varierar mellan åren.

Även små förändringar i metodik
kan leda till att resultatet påverkas.
Exempelvis var inventeringsinsatser-
na fördelade över en längre period av
sommaren i inledningen av program-

met. Detta gav färre inventeringar
under pälsbytesperioden då det störs-
ta antalet sälar ligger uppe. Det med-
för att antalet räknade sälar i början
av vår tidsserie förmodligen skulle ha
varit högre, om dagens metodik med
en mer koncentrerad insats just un-
der pälsbytesperioden använts. Det-
ta leder till en viss osäkerhet vid
beräkningen av trenderna i bestånds-
utvecklingen, eftersom höga eller låga
räkningsresultat i inledningen eller
slutet av serien riskerar att få en häv-
stångseffekt på regressionslinjen. Det
är därför sannolikt att den sanna
ökningstakten i beståndet är något
lägre än vad som redovisats. Den
beräknade ökningstakten i beståndet

bör alltså användas med försiktighet.
I Östersjön som helhet räknades näs-
tan 16 000 sälar under inventeringspe-
rioden 2003-05-19 till 2003-06-01. I
Finland skedde inventeringarna ge-
nom fotografering från flyg och räk-
ning av antal djur från bilderna, i Est-
land och Sverige huvudsakligen genom
direktobservationer från land eller båt.
Även under en så kort period som två
veckor hinner sälarna förflytta sig
långa sträckor. För att minska risken
för att samma sälar räknas två gånger
har man vid sammanläggningen av re-
sultat från närliggande områden ytter-
ligare minskat tidsintervallet mellan
räkningarna. Att räkna sälar från båt
eller från land som i Sverige och i Est-
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Gråsälsstammen fortsätter att öka. Ökningstakten har under perioden 1990–2003 varit 8,0% per
år för det svenska beståndet.

The grey seal population continues to increase in size. During the period 1990–2003 the growth
rate for the Swedish Baltic coast is 8.0% per year.



2003 BOTTNISKA VIKEN 25

land, medför dels en ökad risk för dub-
belräkningar eftersom det tar tid att
täcka in hela kuststräckan, dels ökan-
de svårigheter att korrekt räkna anta-
let i djur i de allt större grupperna.

FLYGINVENTERING ÖNSKVÄRD

En harmonisering av inventerings-
metodiken till flyg inom hela Öster-
sjön är därför önskvärd.

Det är också angeläget att kunna
täcka in de sista isarna vid invente-
ringarna, något som bara kan ske med
hjälp av flyg. Flyginventeringar med-

för också en säkrare skattning efter-
som djuren räknas från flygbilder och
inte från båt eller land, och ger dess-
utom en möjlighet till kvalitetssäkring
av data genom lagring av bilderna.

Räkningsresultaten skall betraktas
som ett indexvärde som kan använ-
das för att studera beståndets utveck-
ling, inte som ett mått på den verkliga
populationsstorleken. Alla sälar byter
inte päls samtidigt och sälarna kan till-
bringa en viss tid i vattnet även under
pälsbytet. Samtidigt finns med nuva-
rande metodik en risk för att en del

djur hinner förflytta sig mellan loka-
ler och då kan räknas mer än en gång.

ISEN FÖRSVÅRADE INVENTERINGAR

Det var mycket is i skärgårdarna un-
der kutningsperioden 2003 och endast
ett mindre antal sälar föddes på land
under året. Issituationen omöjliggjor-
de kontroller av eventuell kutning i
Estland och Finland, men en kontroll
genomfördes i Sverige. Den 28 mars
observerades där 103 levande kutar i
området kring Svenska Stenarna och
Skarv i norra Stockholms skärgård.

Gråsälspopulationens hälsotillstånd
Britt-Marie Bäcklin Naturhistoriska riksmuseet

Under år 2003 inkom hela kroppar
eller organ från sammanlagt 114 sälar
från Sveriges ostkust till Naturhisto-
riska riksmuseet för patologisk-ana-
tomisk undersökning och provtag-
ning. Det gynekologiska hälsotillstån-
det hos de undersökta gråsälshonorna
var mycket gott, och så även dräktig-
hetsfrekvensen. Baserat på späcktjock-
lek bedömdes även näringstillståndet
som överlag gott.

HÖG FREKVENS TARMSÅR

Däremot består den tidigare rappor-
terade höga frekvensen av grovtarm-
sår. Situationen verkar dessutom vara
sämre i Bottenhavet än i övriga Öster-
sjön. Vi kan i dagsläget inte säga vad
som orsakar tarmsåren eller förutsä-
ga utvecklingen för sälar med tarm-
sår. Bevisligen kan tarmsåren leda till
perforation av tarmväggen med buk-
hinneinflammation och död som
följd. I en tidigare undersökning, som
bl.a. rapporterats i Bottniska viken
2000, noterades en ökning av anta-
let gråsälar med grava tarmsår efter
1986. Ökningen var signifikant bland
gråsälar 3 år och yngre. I betraktan-

de av att den nuvarande växande grå-
sälsstammens åldersstruktur är tyd-
ligt fördelad mot unga djur kan pro-
blemet öka i framtiden.

DRUNKNADE DJUR INTE SJUKARE

Obduktioner (helkroppsundersök-
ning) utfördes på 42 sälar: 38 gråsä-
lar, 3 knubbsälar och 1 vikare in-
skickade enligt tidigare rutiner, d.v.s.
de hade drunknat i fiskeredskap el-
ler påträffats döda. Dessutom inkom
organ från 72 gråsälar som skjutits
och bärgats under avlysningsjakten
år 2002. Eftersom hälsostatus på de
skjutna sälarna endast kunnat stude-
ras på ett antal organ per djur så ger
inte dessa undersökningar en lika
fullständig bild av hälsosituationen
som obduktionerna av de drunkna-
de djuren. Det har tidigare spekule-
rats i att säl som drunknar i redskap
skulle vara sjukare än den övriga
populationen. Intressant är dock att
där jämförelser mellan drunknade
och skjutna sälar kunnat göras, så
stämmer den patologiska bilden över-
ens mellan dessa grupper av djur.

Antalet hanar dominerade bland

drunknade sälar och sälar som hit-
tats döda. Av de 38 obducerade
gråsälarna var 30 st hanar och 8 st
honor. Två av de 8 honorna var köns-
mogna varav den ena sälens äggstock
innehöll en gulkropp tydande på ägg-
lossning och den andra sälen var
dräktig. Näringstillståndet var i de
flesta fall gott eller mycket gott. För-
utom drunkning i fiskeredskap, vil-
ket drabbade 35 st, var en säl avli-
vad i fiskeredskap, en hade dött av
lunginflammation och en dog av per-
forerande tarmsår.

Den vanligast förekommande
sjukliga förändringen hos gråsälarna
var sår i grovtarmen. Cirka hälften
av de obducerade sälarna som drunk-
nat mellan Stockholm och Norrbot-
ten hade tarmsår i en storlek över-
stigande 10 mm i diameter. Denna
skada sågs ej hos sälarna från Öster-
götland och Kalmar. Hos 6 gråsälar
påträffades leverskador, 5 st hade
binjurebarksförtjockning och 2 st
hade arterioskleros (”åderförkalk-
ning”). Iakttagna leverskador miss-
tänks ha samband med en parasit-
infektion och ska utredas närmare.

Året som gått Gråsäl hälsa


