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G råsäl finns i hela Nordatlanten. De delas in i tre 
huvudgrupper, en i Nordvästatlanten med cen-
trum kring Sable Island i Kanada, en i Nord-

östatlanten med centrum kring Storbritannien och en 
i Östersjön. Genom analyser av sälarnas dna kan man 
visa att sälarna i dessa områden varit skilda från varan-
dra mycket länge. Vissa forskare menar att populatio-
nerna i östra och västra Atlanten skildes åt för ca 1 mil-
jon år sedan, och att gråsälarna i Östersjön varit separe-
rade från populationen i östra Atlanten i 180 tusen år. 
Förmodligen är det istiderna som givit upphov till den 
uppdelning av gråsälarna som finns idag. 

stora skillnader inom arten
Trots att gråsäl från olika delar av Atlanten levt åtskilda 
så länge betraktas de fortfarande som en art. Men även 

om de tillhör samma art, så har de olika grupperna an-
passat sig efter den miljö de lever i, och skiljer sig mar-
kant åt i vissa avseenden.

Sälarna i Kanada föder sina kutar i januari, medan 
de i Östersjön vanligen föder på isen i slutet av februari 
och början av mars. Sälarna kring Storbritannien vän-
tar ända till hösten med att föda. Tiden för Östersjö-
kutarnas födelse är troligtvis en anpassning till när isen 
är som bäst lämpad för gråsälskutarna. 

Gråsälarna skiljer sig också åt i storlek. Kanadensiska 
gråsälar är störst, och de i Östersjön minst. Gråsälarna i 
Kanada visar också en tydligare storleksskillnad mellan 
hanar och honor. I Kanada kan en hane väga 3 gånger 
mer än en hona, vilket är mycket ovanligt i Östersjön. 
Storleksskillnader mellan hanar och honor beror oftast 
på att hanarna måste kämpa om honornas gunst, och att 
endast de största och starkaste får para sig. Kanske är det 
lite lättare att vara gråsälshane i Östersjön?

lokaltrogna
Gråsälar är mycket lokaltrogna, även om de kan göra 
långa simturer under sommaren. Nästan alla tycks kom-
ma tillbaka till den plats de föddes på när de själva blir 
könsmogna och ska föda sina egna ungar. I Skottland 
har man visat att djuren, år efter år, kommer tillbaka till 

Gråsälarna i Östersjön tillhör samma art som gråsälarna i resten 
av Nordatlanten, men de skiljer sig markant från sina artfränder. 
De har levt åtskilda så länge att de utvecklat både skilda bete-
enden och utseenden. Genetiska studier av Östersjöns gråsälar 
visar dessutom att de är uppdelade i tre skilda bestånd, med 
mycket litet utbyte sinsemellan. Denna nya kunskap leder till att 
förvaltningen av Östersjöns gråsälar måste förändras.
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samma koloni för att föda sin kutar. Trots att stränder-
na kan vara fulla av flera tusen gråsälshonor väljer ho-
nan att nästan på metern när använda samma plats som 
tidigare år. 

I Storbritannien har man även visat att utbytet mel-
lan olika gråsälskolonier är begränsat. Trots att gråsälarna 
utan problem kan förflytta sig mellan kolonierna, går det 
att skilja dem åt baserat på deras genetiska uppsättning. 
Djuren är alltså trogna den koloni där de föddes.

viktigt med genetisk variation
Även i Östersjön är gråsälarna uppdelade i olika repro-
duktionsområden. Gråsälar föds antingen på isen i Bot-
tenviken, på land i Stockholms skärgård eller i Estland 
nära Rigabukten. Frågan är hur stort utbyte som sker 
mellan dessa olika områden. Från bevarandebiologisk 
synpunkt är det viktigt att känna till detta, eftersom det 
inte bara är arten i sig som man vill bevara utan ock-
så artens genetiska variation. En rik genetisk variation 
ger arten större möjligheter att klara eventuella framti-
da förändringar i sina livsbetingelser. En art med liten 
genetisk variation löper större risk att minska eller helt 
slås ut även vid relativt små förändringar. 

skilda bestånd
En genetisk studie av Östersjöns gråsälar genomfördes, 
med syfte att svara på två frågor: Hur stor var förlusten 
av genetisk variation bland Östersjöns gråsälar under de 
svåra åren på 1970- och 1980-talet, då populationen var 
som allra minst, och hur åtskilda är de olika grupperna 
i Östersjön? Bägge dessa frågor är mycket viktiga att få 

GenetIsKa studIer av Gråsälar
Djur som fritt kan para sig med varandra kommer till 
stor del att ha likartade genuppsättningar. genetiska 
förändringar som uppkommer, exempelvis genom 
mutationer, sprids inom gruppen. om gruppen delas 
upp, exempelvis genom bildandet av en ny bergskedja, 
inlandsisarna breder ut sig eller när naturliga miljöer 
ersätts av en miljö skapad av oss människor, hindras 
spridningen av generna, och de nya grupperna kom-
mer att få en alltmer skild genuppsättning.

om grupperna lever åtskilda tillräckligt länge 
kan de till slut betraktas som olika arter. men innan 
utvecklingen gått så långt är det möjligt att med hjälp 
av genetiska analyser kartlägga gruppens genetiska 
ursprung, det vill säga om djuren parar sig fritt inom 
gruppen eller om djuren är uppdelade flera grupper 
med litet utbyte mellan varandra. 

för att göra genetiska analyser krävs tillgång 
på vävnader från djuren. i studien av gråsälar sam-
lades millimeterstora bitar av skinn in från levande 
gråsälskutar från isarna i Bottenviken, bådorna i 
stockholms skärgård och sandrevlarna i estland.  
Provet togs från kutens bakskrävel. såret läker fort 
och provtagningen är inte farlig för djuret.

svar på, eftersom det påverkar hur förvaltning av grå-
sälspopulationerna i Östersjön ska utformas.

Studien visade att det inte finns några tecken på att 
gråsälarna i Östersjön förlorat genetisk variation då po-
pulationerna var som minst. Kanske beror det på att an-
talet djur under denna period var större än man tidigare 
trott, eller att de riktigt dåliga åren var så få. 

Däremot visade studien, tvärtemot vad många trott, 
att utbytet mellan de olika reproduktionsområdena var 
begränsat. Östersjöns gråsälar tillhör alltså skilda gene-
tiska bestånd.

Förändringar i förvaltningen krävs
Denna nya kunskap ställer krav på förändringar i för-
valtningen av gråsälsbeståndet i Östersjön. Idag betrak-
tas alla Österjöns gråsälar som om de kom från samma 
grupp av reproducerande djur. Därför sätts jaktkvoterna 
utan hänsyn till vilket bestånd sälarna tillhör.

Merparten av sälarna som jagas i Östersjön skjuts i 
Norra Kvarken och Bottenviken.  Sedan år 2000 har mer 
än 1 000 gråsälar fällts i den svenska och finska jakten 
i detta område. Det skulle på sikt kunna utgöra ett mot 
denna grupp av gråsälar. Det är därför mycket viktigt 
att förvaltningen av gråsälar anpassas efter de nya kun-
skaperna om gråsälarnas populationsstruktur.
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även om världens gråsälar tillhör samma art kan man gene-
tiskt urskilja sälar från olika områden. östersjöns gråsälar är 
generellt mindre än exempelvis de kanadensiska. de uppvisar 
även mindre storleksskillnader mellan könen. på bilden en 
vuxen gråsälshanne från östersjön. 
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