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Att undersöka gråsälar är ett sätt att 
tidigt kunna upptäcka förändringar i 
Östersjöns ekosystem och i förekomsten 
av miljögifter. Gråsälens hälsoutveck-
ling de senaste hundra åren visar hur 
komplex bilden av miljötillståndet är. På 
Naturhistoriska riksmuseet fi nns ett unikt 
sälmaterial. Över 40 år av sälhistoria 
fi nns lagrad i museets miljöprovbank och 
nästan 200 år i museets bensamling. 

■  Eft ersom sälen befi nner sig högt upp 

i näringskedjan ackumulerar den svårned-

brytbara miljögift er. Detta faktum blev 

uppenbart på 1970- och 80-talet då man 

upptäckte en hel rad sjukliga organföränd-

ringar hos gråsäl och vikare i Östersjön, 

samtidigt som populationerna minskade. 

De skador man såg hos sälarna var oft a 

allvarliga och drabbade främst vuxna djur. 

Framförallt påvisades sammanväxningar 

och förträngningar i livmoderhornen, 

oft a med sterilitet som följd. Hos gråsälen 

upptäcktes dessutom fl era andra hälsopro-

blem i form av livmodertumörer, skador i 

hud, klor, blodkärl, binjurar, käkben, tarmar 

och njurar. Denna sjukdomsbild med grava 

organförändringar har inte rapporterats 

från sälpopulationer utanför Östersjön.

En del av dessa organskador har minskat 

sedan mitten av 1980-talet. Det gäller fram-

för allt sammanväxningar och förträng-

ningar i livmodern hos gråsäl. I slutet på 

1980-talet började antalet gråsälar samti-

digt att öka i Östersjön. Under perioden 

1977-1986 förekom livmoderskador hos 

42 procent av de undersökta honorna. 

Under nästa tioårsperiod sjönk siff ran 

till 9 procent. Eft er 1993 har denna typ av 

skador i livmodern inte observerats hos 

gråsäl i svenska vatten, men fortfarande 

kan det förekomma enstaka gamla honor 

med livmodertumörer. 

Arkiv med miljöhistoria
Till Naturhistoriska riksmuseet kommer 

årligen 50–100 sälar som fastnat och drun-

knat i fi skeredskap, samt ett mindre antal 

som hittats döda på stränder. Under den 

årliga avlysningsjakten på gråsäl, som star-

tade år 2001, skickar jägare in nedfrysta inre 

organ och uppgift er om sälarna. År 2001-
2009 kom det in material från 683 skjutna 

gråsälar.

Samtliga sälar och tillgängliga organ 

undersöks och journalförs. Däreft er tas 

prover för mikroskopiska undersökningar. 

Vid misstanke om infektion tas prover för 

att undersöka bakterier, virus och parasiter. 

För att ta reda på vad sälen ätit tas prover 

från mage, tarm och späcklager. Organpro-

ver för miljögift sundersökning sparas och 

förvaras djupfrysta i museets miljöprov-

bank. De äldsta, frysta gråsälsproverna i 

miljöprovbanken är från slutet av 1960-

talet. Benvävnad för museets bensamling 

omhändertas och prepareras. Den äldsta 

skallen från gråsäl i museets bensamling är 

från 1830-talet. Genom att räkna årsringar-

na i ett tandsnitt gör man åldersbestämning 

av sälarna. 

Kunskap avslöjar förändringar
Sedan 1970-talet har vi undersökt gråsälens 

hälsotillstånd med hjälp av obduktioner. 

Då var halterna av PCB och DDT i Öster-
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Gråsälen som indikator
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Överkäke från en 12-årig gråsälshona insamlad 1993
visar inte på någon observerad benförlust.
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Överkäke från en 28-årig gråsälshona insamlad 1986 
visar däremot en kraftig benförlust och förlust av 
tänder. Där tänder saknas har alveolerna 
överbryggts av spongiöst ben. Kraftig 
benförlust ses även runt kvarva-
rande tänder. 

Naturhistoriska riksmuseets bensamling är 
mycket värdefull för studier eftersom den 
omfattar material även från tiden före tillverk-
ning och introduktion av miljögifter i miljön.
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MILJÖGIFTER I GRÅSÄL
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n Summa PCB i unga gråsälar mellan 1968–2005. 
Halterna minskar med knappt 5 procent årligen.

n Summa DDT i unga gråsälar mellan 1968–2005. 
Halterna minskar med ungefär 11 procent årligen.

n PBDE (bromerade fl amskyddsmedel) i unga gråsälar 
mellan 1980–2005. Halterna ökar under 1980-talet och 
minskar därefter.

n HBCD (bromerat fl amskyddsmedel) i unga gråsälar 
mellan 1980–2005. Halterna ökar med 3–4 procent årligen.
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sjöns biota högre än idag. Hälsotillståndet 

har till viss del förbättrats sedan dess, i takt 

med att halterna av PCB och DDT i miljön 

har minskat. Undersökningarna på det 

stora materialet av ben och skelett har gjort 

att både försämringen av benstatus under 

perioden 1960-1985 och förbättringen 

under senare år kunnat följas. 

Den kunskap vi byggt upp genom åren 

gör det möjligt att upptäcka framtida stör-

ningar när det gäller såväl miljögift er som 

förändringar i ekosystemet. Undersök-

ningsfynd under senare år som kan tyda på 

förändringar i ekosystemet är till exempel 

minskad späcktjocklek och ökad förekomst 

av parasitrelaterade skador. Dessa fynd kan 

ge viktiga ledtrådar till fi skforskare och 

andra som vill studera havets ekosystem ur 

olika aspekter. 

Halter av olika miljögift er mäts inte 

rutinmässigt i Östersjöns sälar. Några tids-

serier avseende miljögift er i gråsälar fi nns 

dock på Naturhistoriska riksmuseet. Förut-

om en tidsserie på PCB och DDT i unga 

gråsälar så har halter av fl amskyddsmedel 

analyserats under senare tid. 

Miljögifter fortfarande ett problem
Hos unga gråsälar har summa PCB 

(summan av de vanligaste kongenerna 

i PCB) och summa DDT (summan av 

ursprungsprodukten DDT och nedbryt-

ningsprodukten DDE) analyserats mellan 

1974 och 2004. Både sPCB och sDDT uppvi-

sade en statistiskt signifi kant minskning 

under denna period. DDT hos Östersjöns 

gråsälar minskade i ungefär samma takt 

som hos strömming medan PCB minskade 

mycket långsammare. 

Individuella halter av sDDT i fett från 

späcklagret hos unga gråsälar varierade 

från 2,3 till 460 mg/kg fettvikt och sPCB 

från 6 till 410 mg/kg fettvikt. Utfodrings-

försök på mink har visat att PCB-koncen-

trationer vid 12 mg/kg fett orsakat repro-

duktionsproblem hos detta djur. Av de 

analyserade gråsälarna hade 14 av 19 djur 

halter över 12 mg/kg fettvikt under 2000-

talet. Detta signalerar att situationen fort-

farande är allvarlig.

Halterna av bromerade fl amskyddsme-

del av typ PBDE ökade hos de unga gråsä-

larna i början av 1980-talet och minskade 

under och eft er 1990-talet, ett mönster som 

också noterats i strömming och sillgrissle-

ägg. Halterna av en annan typ av bromerat 

fl amskyddsmedel, HBCD, ökade mellan 

1980 och 2005, och var i slutet av undersök-

ningsperioden sex gånger högre än i början 

av 1980-talet. År 2004 infördes ett förbud 

inom EU mot användning av en miljöfar-

lig blandning av PBDE:er. HBCD tillverkas 

inte i Sverige men kommer via import av 

produkter som innehåller ämnet.

Det fi nns en koppling mellan PCB och 

gråsälens livmoderskador och troligen 

även en koppling till iakttagna benskador, 

eft ersom förekomsten följer halterna. Djur-

försök med PCB har visat att både repro-

duktion och benvävnad påverkas. 

Samarbete över gränserna
Det är viktigt att öka samarbetet mellan 

östersjöländerna för att sammanställa 

resultat och öka mängden data från olika 

delar av Östersjön. 

Med hjälp av medel från Nordiska 

Ministerrådet hölls en workshop år 2009 i 

Polen, dit sälforskare från samtliga länder 

runt Östersjön inbjudits. Målet var att 

harmonisera hälsorelaterade data på säl. 

Ett gemensamt obduktionsprotokoll utar-

betades och ett nätverk bildades med syft e 

att öka utbytet av kunskap. Östersjöländer-

nas säldata kommer att redovisas årligen 

på Helsingforskommissionens hemsida 

(www.helcom.fi ) som ett indikator-fakta-

blad för varje sälart. Även ett globalt samar-

bete är nödvändigt, för att kunna jämföra 

förekomst av sjukliga förändringar och 

miljögift shalter hos olika gråsälspopulatio-

ner världen över. Ett samarbete har därför 

inletts med forskare i Kanada, Storbritan-

nien, Island och Norge. S

Skador hos gråsäl
•  Skador i skallben hos gråsäl karaktäriseras av benvävnadsförlust runt tänder, vilket med 

tiden leder till bortfall av tänder och, i allvarliga fall, med angrepp på och destruktion av 
käkben. Frekvensen av tandbens- och käkbensskador hos gråsälar var mycket hög under 
perioden 1960-1985 jämfört med perioden före 1950. Efter 1986 och fram till 2009 har 
lägsta ålder för skadornas uppträdande ökat hos gråsälshonor.

• Hudförändringar i form av tunn hud och vidgade hårsäckar har inte noterats sedan 
1983.

• Blodkärlsskador i form av arterioskleros (åderförfettning), vanligen i bakre delen av aorta 
(stora kroppspulsådern) och dess förgreningar, liksom binjurebarksförtjockning var och är 
fortfarande år 2009 vanliga hos gråsälar som är äldre än 15 år. 

• Mikroskopiska njurskador, som påvisats tidigare, har inte undersökts efter 1996. Ett stort 
material från njurar och andra organ har dock tillvaratagits för mikroskopisk undersök-
ning. 

• Svåra kloskador förekommer fortfarande hos enstaka gråsälar. 

• Förekomsten av tarmsår ökade till skillnad från många andra sjukliga förändringar sig-
nifi kant i mitten på 1980-talet. Denna ökning observerades framför allt hos gråsälar i ål-
dersgruppen 1-3 år. Ungefär 10 år senare observerades ökningen även hos äldre sälar. 
Förekomsten av tarmsår har dock inte ökat i frekvens under senare år men är fortfarande 
högre än i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet (se avsnittet om årlig miljööver-
vakning av sälhälsa).

• Infl ammation i gallgångar och lever orsakad av leverfl undreinfektion förekom endast hos 
enstaka gråsälar före år 2007. Detta år visade det sig dock att 7 procent (7 av 105) av de 
undersökta gråsälarna var drabbade av denna parasit. År 2008 ökade förekomsten av 
gallgångs- och leverskadorna signifi kant till 24 procent (34 av 140). En trolig mellanvärd 
för denna parasit är karpfi skar som till exempel mört.

• Minskad späcktjocklek har också observerats hos gråsäl under senare tid (se Havet 2009 
och avsnittet om årlig miljöövervakning av sälhälsa efter denna artikel). Något samband 
mellan tunt späcklager och tarmsår eller leverparasiter har inte kunnat påvisas.

FAKTA
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Tre sälarter övervakas

Gråsäl, knubbsäl och vikare har inventerats 

i Sverige sedan mitten av 1970-talet, och 

ingår numera i den marina miljöövervak-

ningen. Under denna period har arternas 

situation förbättrats avsevärt. Från att ha 

varit akut hotade under 1970-talet är de nu 

en allt vanligare syn i våra skärgårdar. Det 

låga antalet under de sämsta åren berodde 

på en kraft igt nedsatt reproduktion orsa-

kad av miljögift er hos de sälar som klarat 

sig undan den årliga jakten som intensifi e-

rades i början av 1900-talet. 

Bestånden tillväxer långsammare

Inventeringarna utförs under de olika 

arternas respektive pälsbytes–period, 

då merparten av djuren befi nner sig på 

land eller på isen. Inventeringarna visar 

att sälbestånden tillväxt under de senaste 

decennierna, men att takten har avstannat 

betydligt och skiljer sig mellan arterna.

Hälsoproblemen kvarstår

Även om sälarnas hälsa förbättrats avse-

värt sedan 1970-talet, fi nns det fortfarande 

skador och förändringar som drabbar dem. 

De vanligaste är tarmsår och minskad 

späcktjocklek. Tarmsår har i stort sett bara 

observeras hos gråsälar från Östersjön.

n Ökningen av tarmsår observerades först hos unga gråsälar och senare hos de äldre vilket indike-
rar att ökningen startade hos gråsälar som föddes från och med mitten på 1980-talet. Förekomsten 
är högst i Bottniska viken och framför allt i Bottenhavet. I fi guren som redovisar tarmsår fördelat på 
havsområde är alla gråsälar 0–40 år inräknade. 
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n Bestånden i Västerhavet som inkluderar 
Danmark och Oslofjorden tillväxer i normal takt 
om 12 procent per år. Massdöd i sälpest slog 
ut halva bestånden 1988 och 2002. Under 
2006 dog många knubbsälar i en ännu oidenti-
fi erad sjukdom. 

Den genetiskt isolerade populationen i 
Kalmarsund har ökat med 9 procent per år 
sedan mitten av 1970-talet. Dessa sälar är en 
liten överlevande spillra från ett bestånd som 
invandrade efter istiden för 8000 år sedan. 

n Sedan år 2000 är inventeringarna samord-
nade i hela Östersjöområdet och grafen 
omfattar därför det totala antalet gråsälar 
räknade i Östersjön 2000-2009 i Sverige, 
Finland, Ryssland och Estland. 

Under 1990- och inledningen av 2000-talet 
ökade antalet gråsälar med cirka 7-8 procent 
årligen, men de senaste årens relativt blyg-
samma räkningsresultat antyder sannolikt att 
tillväxten minskat betydligt.

n För vikarebeståndet i Bottniska viken är 
tillväxttakten endast 4,5 procent per år. Det 
är avsevärt lägre än den maximala tillväxten 
runt 10 procent. Detta tyder på kvardrö-
jande problem med dålig fruktsamhet eller 
en mycket hög kutdödlighet. 

Problemen för vikaresälarna är trots allt 
mindre i Bottenviken än för populationerna 
i Finska viken och Rigabukten, dessa 
bestånd tillväxer inte alls.

n De senaste tio åren har medelspäck-
tjockleken hos bifångade gråsälar minskat 
signifi kant. Späcktjockleken har mätts under 
hösten, då det borde vara som tjockast.


