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Britt-Marie Bäcklin, Anna Roos, ylva Lind, charlotta di gleria Naturhistoriska Riksmuséet

De sälar som utgör underlag för följande 

beskrivning har kommit in till Naturhis-

toriska Riksmuseet antingen som bifång-

ade i fiskeredskap, funna döda (ett fåtal) 

eller fällda vid jakt. Det finns stora skill-

nader mellan dessa grupper av sälar vad 

gäller hullet, medan det inte går att utlä-

sa några skillnader vad gäller den övriga 

sjukdomsbilden. Åldersbestämningen för 

2005 års bifångade sälar är inte klar, men 

ca 70 procent av gråsälarna var juveniler, 

dvs ej könsmogna och därmed vanligen 

yngre än 4 år. Majoriteten av de fällda sä-

larna tillhörde åldersgruppen 4–10 år.

Dödsorsaker för de bifångade och funna 

döda sälarna var drunkning i fiskeredskap 
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Antal undersökta fällda/bifångade sälar per län 2005. De bifångade sälarna kom 
 huvudsakligen från Stockholm, Gävleborg och östergötlands län medan de flesta fällda 
gråsälarna kom från Norrbotten och Gävleborg.
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Antal fällda gråsälar 2004 fördelade på 
 åldersgrupper. Majoriteten av de fällda 
 sälarna tillhörde åldersgruppen 4–10 år.

År 2005 skickades ovanligt många, 

80 st, sälar från Sveriges östkust in 

till Naturhistoriska riksmuseet. Av 

dessa har 60 gråsälar, en knubbsäl 

och två vikare hittills obducerats. 

Förutom dessa sälar har organ från 

gråsälar fällda under jakten 2004 un-

dersökts. De bifångade sälarna kom 

huvudsakligen från Stockholm, Gäv-

leborg och östergötlands län medan 

de flesta fällda gråsälarna kom från 

Norrbotten och Gävleborg. 

fyndsätt Antal hela 
gråsälar

Antal gråsälar  
endast organ

Antal hela 
knubbsälar

Antal hela 
vikare

Bifångst i  
fiskeredskap

53 7 1 2

skjutna under 
jakt

72

Funna döda 2

Summa 55 �9 � 2

(92 procent), avlivade i fiskeredskap (5 

procent), perforerat tarmsår (1,5 procent, 

d.v.s. en säl) och svält (1,5 procent, d.v.s. 

en säl). Det perforerade tarmsåret med åt-

följande bukhinneinflammation observe-

rades i en gråsälshane som hittades död, 

flytande i vattnet i Södermanlands län. Sä-

len var troligen äldre än 20 år. Tarmsåret 

med perforationen var beläget i tunntar-

men nära blindtarmen. Förutom tarmsår-

et uppvisade gråsälen kraftig binjurebarks-

förtjockning, måttlig åderförfettning och 

var vid dåligt hull (späcktjocklek 16 mm). 

Den utsvultna gråsälshonan (späcktjocklek 

4 mm) var 2–3 månader gammal. Hon hit-

tades död på land i Stockholms län.

MAGRA SälAR FASTNAR I NäT

Hullet hos bifångade sälar (2003–2005) 

var betydligt sämre än bland fällda sälar 

(2002–2004). Andelen magra sälar ten-

derade även att öka både bland fällda och 

bifångade gråsälar. 

Eftersom sälens ålder troligen har bety-

delse för späcktjockleken delades gråsälar-

na in i juveniler och adulta för jämförelse 

mellan bifångade och fällda. De bifånga-

de juvenilerna hade betydligt sämre hull 

än de fällda. Dessutom fastnade de fles-

ta gråsälar som bifångst i fiskeredskap på 

hösten medan sälarna från jakten främst 

var fällda på våren. Under hösten är gråsä-

len vanligtvis fetare än under våren då den 
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förlorar vikt under parning, digivning och 

pälsbyte. Det kan vara så att magra sälar 

har en större benägenhet än fetare att fis-

ka i redskap och därför är överrepresen-

terade. Tendensen att andelen magra grå-

sälar totalt sett ökar i materialet kommer 

att utredas närmare. 

FORTSATTA TARMSÅRSPROBleM

Under perioden 1986–1996 observera-

des en signifikant ökning av antal gråsä-

lar med tarmsår av måttlig till kraftig grad 

i Östersjön jämfört med 10-års- perio-

den innan (Bergman, 1999). Idag är fö-

rekomsten av gråsälar med tarmsår fort-

satt hög längs hela östkusten, och högre 

i Bottniska viken än i Egentliga Öster-

sjön. Andelen övriga observerade sjukli-

ga förändringar var generellt låg. De för-

ändringar som observerats var parasitär 

gallgångsinflammation i lever (1,5 pro-

cent), åderförfettning (6 procent), mått-

lig till kraftig binjurebarksförtjockning (5 

procent) och måttligt till kraftigt tarms-

år (36 procent). 

Insamling och undersökning av säl från 

Östersjön startade under 1970-talet då grå-

sälsstammen var rejält decimerad jämfört 

med tiden för sekelskiftet 1900 p.g.a. jakt 

och miljögifter. I och med att obduktioner 

av gråsäl startade i slutet av en period med 

mycket höga halter av miljögifter som PCB 

och DDT är det svårt att bestämma vad 

som är normal förekomst av sjukliga för-

ändringar i gråsäl. Eftersom vi inte vet hur 

förekomsten såg ut före miljögifternas in-

träde så kan jämförelser, där miljögifter kan 

uteslutas som orsak, endast göras med före-

komst i gråsälspopulationer i mindre belas-

tade områden utanför Östersjön. Litteratur 

om obduktioner av gråsäl utanför Öster-

sjön är relativt sparsam och många av de 

sjukliga förändringar som upptäckts i Öst-

ersjön finns inte beskrivna eller är endast 

beskrivna som ett enstaka fall i andra grå-

sälspopulationer. Vi kan dock se tenden-

ser i Östersjön till att lägsta ålder för vissa 

sjukliga förändringar ökar, vilket är posi-

tivt. Förekomsten av tarmsår är däremot ett 

undantag då dessa förekom i en lägre frek-

vens i början av den snart 30-åriga under-

sökningsperioden. Tarmsåren ses oftast i 

grovtarmen och initieras möjligen av en in-

fektion med hakmask. Parasiterna orsakar 

små slemhinnesår, vilka kan förstoras och 
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Bottniska viken
Egentliga Östersjön

Späcktjocklek hos gråsälar från jakt och som bifångst 2002–2005. Hullet hos bifångade 
sälar var betydligt sämre än bland fällda sälar. Andelen magra sälar tenderade även att 
öka både bland fällda och bifångade gråsälar. 

Andel gråsälar med tarmsår överstigande 10 mm i diameter i Bottniska viken respektive 
egentliga östersjön. Förekomsten av gråsälar med tarmsår är fortsatt hög längs hela 
 östkusten, och högre i Bottniska viken än i egentliga östersjön.

bli djupgående i tarmväggen. Orsaken till 

ökningen av tarmsår är hittills okänd men 

ett delvis nedsatt immunförsvar kan vara 

inblandat. Förekomst av hakmask har setts 

under hela undersökningsperioden. Sår i 

tarmslemhinnan kan även förekomma hos 

andra arter t ex människa men inte heller 

här är orsaken känd. Att förekomsten av 

tarmsår ökat hos gråsäl, trots att miljögif-

terna PCB och DDT minskar i ekosyste-

met, kan möjligen vara en följd av andra 

kemiska föreningar i fisk. Vilka eventuella 

konsekvenser ökningen av tarmsår kan ha 

för gråsälspopulationen i Östersjön vet vi 

inte, men hittills har det inte påverkat be-

ståndsutvecklingen.

AllA KöNSMOGNA HONOR 

DRäKTIGA

Den positiva trenden i andel dräktiga 

honor bland de könsmogna gråsälarna 

fortsätter, och honornas reproduktions-

organ visade inte några sjukliga föränd-

ringar. 43 procent av honorna var köns-

mogna dvs visade tecken på ägglossning i 

form av en gulkropp i ovarierna. Av des-

sa honor var 29 procent dräktiga och 71 

procent befann sig i tiden före implanta-

tion. De livmoderskador i form av ock-

lusioner och stenoser som tidigare var 

mycket vanliga (42 procent) bland gråsä-

lar (Bergman, 1999) har inte observerats 

efter 1997. Troligen orsakade de tidigare 

höga halterna av PCB/DDT fosterdöd 

och avläkningen i livmodern resultera-

de i en ocklusion. Andelen dräktiga ho-

nor ökade från 9 till 60 procent 1977–

1996 (Bergman, 1999). År 2004/2005 

var 100 procent av de könsmogna ho-

norna insamlade från augusti och fram-

åt dräktiga. Den observerat ökade dräk-

tighetsfrekvensen avspeglar sig också i en 

ökad tillväxt av gråsälspopulationen se-

dan mitten av 1980-talet. 


