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Den positiva populationsutvecklingen 
hos säl har länge visat att åtgärder i 
den marina miljön kan ge goda resul
tat. Men på senare år har något hänt. 
obduktioner av bifångade sälar tyder 
på att Östersjöns sälar får allt tunnare 
späcklager – ett oroande tecken på en 
förändrad miljö.

■ Sedan mitten av 1980talet är säl inte 
längre en helt ovanlig syn längs våra kuster. 
Detta trots att larmrapporter om miljösi
tuationen i havet blivit allt vanligare. 

Sälarna har länge visat att kraftfulla 
insatser av miljö och naturvård kan ge 
resultat även för djur som är starkt hotade. 
Förbud mot att använda PCB och DDT har 
minskat belastningen av dessa ämnen på 
miljön, vilket har resulterat i en förbättrad 
hälsa hos bland annat säl. För gråsäl och 
knubbsäl är reproduktionen numera uppe 
i normala nivåer. Den förbättrade repro
duktionen har också gett utslag i populatio
nerna, som flerdubblats sedan 1970talet. 
Endast för vikaresäl kvarstår eventuellt 
vissa problem med nedsatt fruktsamhet.

Kraftigt minskat späcklager
Marina toppkonsumenter har alltså länge 
varit ett positivt avbrott i alla dystra rappor
ter om miljösituationen i havet. Men för 
några år sedan skedde ett trendbrott. 

Bifångade gråsälar från Östersjön som 
obducerats vid Naturhistoriska riksmu
seet har blivit allt smalare, och dessutom 
har andelen riktigt magra djur ökat kraf
tigt. I mitten av 1990talet hade endast tolv 
procent av djuren i Egentliga Östersjön en 
späcktjocklek under 26 millimeter, men de 
senaste åren återfinns ungefär hälften av 
djuren i denna kategori. 

Vad innebär då detta för sälarna? Ett 
minskat fettlager hos oss svenskar skulle 
ju hälsas med glädje av Folkhälsoinstitutet, 
men för sälarna är det tvärtom. Ett späck
lager runt 50 millimeter tjockt är normalt, 
och tyder på att djuret är vid god hälsa.

energiförråd som behövs
Späcket fungerar som en isolering mot 
vattnet i Östersjön, som är iskallt under 
större delen av året. Dessutom är späcket 
sälhonornas matförråd inför vinterns 
reproduktion.

Gråsälshonor måste kunna lagra stora 
mängder fett för att klara av den betydande 
energiåtgången från en diande kut. Kuten 
som väger drygt tio kilo vid födseln ökar på 
ett par veckor upp emot femtio kilo. Honan 
äter knappt alls under digivningsperioden, 
och energin tas i stort sett uteslutande från 
den upplagrade näringen i späcket. Hon 
minskar förstås dramatiskt i vikt under den 
här tiden, och tappar normalt cirka fyrtio 
procent av sin kroppsvikt. En viktminsk
ning på närmare åttio kilo på mindre än tre 
veckor är inte ovanligt. 

Honans investering i avkomman är kort 
men intensiv. Redan efter knappt tre veckor 
lämnar hon sin unge för att kanske aldrig 
mer återse den. Det betyder att kuten själv 
måste klara övergången från ett skyddat 
liv i mammans närhet till att klara sig helt 
på egen hand. Till sin hjälp har den endast 
matförrådet i form av ett, förhoppningsvis 
väl tilltaget, späcklager som den måste leva 
på tills den själv kan börja hitta mat. 

Kan drabba kutarna
Strategin att lämna ungarna i en så tidig 
ålder är naturligtvis mycket riskfylld, och 
dödligheten hos unga kutar är mycket hög. 

För att det ska fungera krävs att energin som 
överförs från mamma till kut är tillräckligt 
stor för att köpa ungen så mycket tid att den 
hinner lära sig söka föda på egen hand. 

Studier från Storbritannien visar ett 
klart samband mellan ungarnas avvänj
ningsvikt och deras överlevnadschanser. 
En fet gråsälskut har betydligt bättre chan
ser att överleva på egen hand än en mager. 
Minskningen av honornas späcklager kan 
därför få katastrofala följder för gråsälarnas 
möjlighet att producera kutar i tillräckligt 
bra kondition för att de ska klara sig fram 
tills dess att de är självförsörjande. 

Hur stort problemet med magrare sälar 
är vet vi ännu inte. Fortfarande ökar gråsäl
beståndet i storlek, om än inte fullt lika 
snabbt under senare tid. Men resultaten från 
de årliga räkningarna varierar mellan åren 
av en mängd orsaker, inte minst på grund 
av väderförhållanden under den korta 
räkningsperioden. Några få års relativt 
låga räkningssiffror kan därför inte säkert 
tolkas som att vi faktiskt ser en effekt på 
populationsnivå. För att vara säkra behövs 
mer data, men det finns å andra sidan inget 
som motsäger att det redan kan ha skett en 
förändring i populationstillväxt. 

två möjliga spår
Vad skulle då kunna vara orsaken till att 
sälarna blir allt magrare? Har förändring
ar i Östersjöns fisksamhällen medfört att 
sälarna får allt svårare att hitta tillräckligt 
med föda, eller föda av rätt kvalitet? 

Eller har sälarna numera svårare att 
lägga på sig fett än de haft tidigare? Finns 
det alltså något i sälarnas omgivning som 
gör att deras fysiologi rubbats och de inte 
längre kan bygga upp ett lika tjockt späck
lager? Båda spåren är tänkbara. 

magra sälar i östersjön
olle KarlSSoN & BrittMarie BÄcKliN, NatUrhiStoriSKa riKSMUSeet
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ett rejält späcklager fungerar som 
isolering mot det iskalla vattnet. 

Dessutom fungerar det som 
energiförråd under den intensiva 

digivningsperioden. Då finns knap
pas någon tid att äta, och honorna 

tappar närmare åttio kilo i vikt på 
knappt tre veckor.
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Storskaliga förändringar
Flera studier tyder på kraftiga förändringar 
i Östersjöns ekosystem under det senaste 
seklet. Tidigare har Östersjöns system 
dominerats av marina däggdjur, främst 
säl. 

I början av 1900talet medförde en hård 
jakt, i kombination med stora problem 
orsakade av miljögifter, att säl och tumlare 
minskade markant. Tillsammans med en 
ökad primärproduktion orsakad av över
gödningen, skapade detta utrymme för ett 
allt större bestånd av strömming, skarpsill 
och även torsk. Eftersom torsken är en 
viktig predator på både strömming och 
skarpsill, kom arten att dominera Öster
sjön under en period.

Därefter ledde överfisket på torsk till 
kraftiga minskningar i bestånden. Då 
ökade skarpsillen i Östersjön. Eftersom 
denna gärna äter torskyngel hålls torskbe
ståndet tillbaka ytterligare. Östersjön har 
således återigen gått igenom en storska
lig förändring och domineras nu av stora 
mängder skarpsill och strömming. 

Borde inte det vara glada budskap till säl 
och andra som äter mycket fisk? Kanske, 
eller kanske inte. Precis som för oss 

människor räcker det ju inte att det finns 
stora mängder föda, den måste också vara 
av rätt kvalitet.

en ensidig diet
I Alaska har man visat att en trolig anled
ning till nedgången i populationerna av 
Stellers sjölejon skulle kunna bero på att 
näringsinnehållet i den Alaska pollock, 
som numera är sjölejonens huvudföda, 
är för dålig. Matningsförsök med dessa 
sjölejon i fångenskap visade att de, trots fri 
tillgång till Alaska pollock, minskade i vikt 
under försöket. 

I Östersjön har man kunnat visa att 
hoppvikten för sillgrissleungarna på 
Karlsöarna minskat, trots att tillgången 
på grisslornas viktigaste föda skarpsill 
har ökat. Eftersom både storleken på och 
fetthalten i skarpsillen har minskat får sill
grisslorna inte tillräckligt med energi, trots 
en god tillgång på fisk.

Två studier av gråsälars diet i Öster
sjön har visat att andelen strömming och 
skarpsill i sälarnas diet har ökat kraftigt i 
omfattning. Under perioden mellan 1968 
och 1971 utgjorde strömming 24 procent av 
den totala mängden bytesdjur. I början av 

2000talet hade strömmingens andel ökat 
till hela 57 procent. På 1960talet komplet
terades dieten också av relativt stora mäng
der torsk, 19 procent. Under den senare 
perioden utgjorde torsk endast 1 procent 
av bytesdjuren. 

Vilka konsekvenser en mer ensidig diet 
får för gråsälarna vet vi inte. Strömming 
är, trots att fetthalterna sjunkit betänkligt 
under perioden, en fet fisk i jämfört med 
torsk. Samtidigt är de analysresultat som 
oftast redovisas när det gäller fetthalter i 
fisk inte alltid direkt jämförbara med hur 
mycket energi sälarna får i sig. Analys
resultaten avser fetthalten i fiskkött, vilket 
ju är helt relevant för oss människor, men 
däremot inte för sälarna som äter fisken hel. 
Torskfilé är mager, men torsklever väldigt 
energirik. Hur näringsinnehållet ser ut om 
man tar hänsyn till detta är relativt okänt. 

Näring är ju heller inte enbart energi. 
För en säl som lever uteslutande på fisk, 
kommer intaget av till exempel fettsyror 
och spårämnen att bero på sammansätt
ningen av de olika fiskarterna som ingår i 
sälens föda. En ensidig diet skulle kunna få 
konsekvenser för sälarnas hälsa.

en gråsälskut behöver snabbt flytta över 
energi i form av fet mjölk från sin mor till 
sig själv. efter endast tre veckor får den 
klara sig på egen hand och måste lära 
sig jaga. en fet unge har betydligt större 
chans att överleva denna kritiska period 
än en mager. 
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Påverkan från kemikalier
Det finns också andra förändringar i 
Egentliga Östersjön som ger anledning till 
eftertanke. 

I ett antal provfisken har man obser
verat att både gädda och abborre saknas 
helt i vissa områden och särskilt uttalat i 
ytterskärgårdarna. Vad detta beror på vet 
man inte. Spekulationer har framförts om 
att orsaken skulle kunna vara ett förändrat 
djurplanktonsamhälle som kan ge kaskad
effekter uppåt i födokedjan, men prov
serier av djurplankton visar inget tydligt 
mönster. En annan hypotes skulle kunna 
vara att kemikalier i miljön påverkar 

fiskarnas reproduktion negativt. Studier av 
fiskhälsa har visat på minskad gonadstor
lek hos abborre och ökad Erodaktivitet, 
vilket skulle kunna kopplas till problem 
med miljögifter.

Även om halterna av de klassiska miljö
gifterna som PCB och DDT minskat under 
lång tid, innebär det inte att kemikalie
användningen i samhället har minskat. 
Bara i Europa används uppåt hundratusen 
kemiska produkter. EUs kemikalielagstift
ning Reach omfattar ungefär trettiotusen 
kemikalier, varav tiotusen kräver ytterliga
re riskbedömning eftersom deras effekter 
på miljö och hälsa inte är klarlagda. Risken 

är alltså stor att ämnen vars effekter inte är 
utredda används på ett sådant sätt att de 
kommer ut i miljön.

Ännu inga svar
Vad som orsakar de förändringar av späck
tjockleken vi observerar hos sälarna är allt
så fortfarande oklart. Men helt klart är att 
dessa förändringar, som påverkar sälarnas 
möjligheter att lagra energi till fortplant
ningsperioden, ger anledning till fördju
pade studier. S

TARMSÅR HOS GRÅSÄLAR
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SPÄCKTJOCKLEK HOS BIFÅNGADE GRÅSÄLAR 

Bottniska viken

19
95

–1
99

9 

20
00

–2
00

4 

20
05

–2
00

6 

20
07

–2
00

8 

(N
=83

) 

(N
=52

) 

(N
=41

) 

(N
=27

) 
0 

20 

40 

60 

80 

100 
% Egentliga Östersjön

19
95

–1
99

9 

20
00

–2
00

4 

20
05

–2
00

6 

20
07

–2
00

8 

(N
=42

) 

(N
=63

) 

(N
=82

) 

(N
=47

) 

Späcktjocklek hos
unga sälar (1-3 år)

0 

10 

20 

30 

40 

50 

sp
äc

kt
jo

ck
le

k 
(m

m
) 

19
97

–1
99

9 

20
03

–2
00

4 

20
06

 (N
=16

) 

20
08

 (N
=10

) 

20
07

 (N
=19

) 

20
05

 (N
=16

) 

20
00

–2
00

2 

(N
=11

) 

(N
=26

) 

(N
=9) 

o Även om sälarnas hälsa förbättrats avse
värt sedan 1970talet, finns det fortfarande 
förändringar som i stort sett bara observeras 
hos sälar från Östersjön. 

Förekomsten av tarmsår hos gråsälarna är 
fortsatt hög, men tycks ha minskat något i 
Bottniska viken. Det är oroande att så många 
unga och medelålders sälar är drabbade. 
Perforerat tarmsår förekommer ibland som 
dödsorsak hos gråsäl i alla åldrar. i figuren som 
redovisar tarmsår fördelat på havsområde är 
alla gråsälar 0 – 40 år inräknade. 

andelen magra gråsälar är fortsatt hög. i 
egentliga Östersjön är andelen sälar vid gott 
hull mycket liten. De senaste tio åren har även 
medelspäcktjockleken hos unga gråsälar 
minskat signifikant. Mellan 1997 och 1999 
mättes hälften, och mellan 2000 och 2008 
mättes över 90 procent av dessa gråsälar 
under hösten, då späcklagret borde vara som 
tjockast. 


