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FoKus  Gråsäl – expert på havsliv

Gråsälen, Östersjöns största marina dägg-
djur, är specialiserad på ett liv i havet. Några 
veckor i mars, då den ska föda sin kut och 
para sig, och i maj, då den ska ömsa päls, 
ligger den uppe på is eller kobbar. Resten 
av året lever den i havet. På land är gråsä-
len klumpig och rör sig relativt långsamt. 
I vattnet är den snabb och smidig.

Gråsälen både sover och äter till havs, 
och är anpassad för att klara det höga tryck-
et på flera hundra meters djup. Kroppen är 
elastisk, och revbenen kan tryckas ihop utan 
att de inre organen förstörs. För att gråsälen 
inte ska drabbas av dykarsjuka tömmer den 
lungorna på luft innan den gör ett djupdyk. 
När gråsälen befinner sig på stora djup slår 
hjärtat bara några slag per minut, jämfört 
med ungefär hundra slag per minut då den 
är vid ytan. När den djupdyker transporte-
rar den blodet dit det behövs bäst, fram-
förallt till hjärnan. På så sätt klarar den att 
vara under vattnet utan att andas i mer än 
fyrtio minuter. För att klara kylan i vatt-
net har den ett över tre centimeter tjockt 

späcklager under huden.
I mars föds gråsälens kut, som vid föd-

seln är alldeles vit och väger ungefär tio 
kilo. Redan två veckor efter att sälkuten 
fötts parar sig honan igen. Hon är alltså 
dräktig 11,5 av årets tolv månader. Grå-
sälen har fördröjd fosterutveckling, vilket 
innebär att ägget befruktas i samband med 
parningen, men sedan svävar fritt i livmo-
dern i ungefär tre månader innan det im-
planteras och börjar utvecklas.

 Sälmjölken är fetare än vispgrädde, 
och på bara tre veckor har kuten vuxit så 
att den väger uppemot fyrtio kilo. Efter de 
tre veckorna lämnar honan sin kut, som då 
måste lära sig att själv fånga fisk. Vid det 
laget har sälkuten redan fått sin mörka, vat-
tenavstötande vuxenpäls. 

Från början är strömming gråsälens vik-
tigaste föda. I takt med att den blir vuxen 
äter den även andra fiskarter, men ström-
ming förblir stapelföda hela livet. I genom-
snitt äter en gråsäl ungefär fem kilo fisk per 
dag. Under digivning, parning och päls-

ömsning på våren äter den nästan ingen-
ting. En hona som ger di kan gå ner fyrtio 
procent av sin vikt.

För hundra år sedan fanns det ungefär 
hundratusen gråsälar i Östersjön. Samtidigt 
fanns ungefär tvåhundratusen vikaresälar i 
området, så sälarna var nog en naturlig del 
av vardagen för dåtidens yrkesfiskare.

Under första hälften av 1900-talet ut-
sattes gråsälarna för ett hårt jakttryck, och 
deras antal sjönk drastiskt. Under 1950-ta-
let och framåt drabbades de dessutom av 
miljögifter, framförallt pcb, och fick så 
stora reproduktionsproblem att bestån-
det hade svårt att återhämta sig. När man 
fick upp ögonen för problemen var det 
bara en spillra kvar av den forna popula-
tionen. Jaktförbud och förbud mot att an-
vända pcb  har haft god effekt, och grå-
sälsstammen är åter på tillväxt. Idag räk-
nar man med att det finns ungefär 28 000 
gråsälar i Östersjön.
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