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Gråsäl
Räkningarna av gråsälar vid traditionellt utnyttjade tillhåll
vid Östersjökusten genomfördes planenligt i maj – juni och
i augusti 2000. Som tidigare räknades betydligt större antal
under pälsbytesperioden i maj-juni än senare under
sommaren – detta år ungefär dubbelt så många. Räkning-
arna utfördes mestadels från båt genom ett nätverk av loka-
la observatörer, tillsynsmän och Kustbevakningens perso-
nal. Från Bottniska viken har vi också fått uppgifter från
flyginventeringar från finsk och svensk sida, dels över isar-
na i Bottenviken och dels över sälbådorna i Kvarken. 

Totalt räknades 2840 – 3110 djur under perioden 22 maj
till 9 juni, dvs samma antal som räknades under 1999 (2910
– 3080). Ca 35% av djuren räknades vid bådorna i Bottnis-
ka viken år 2000, vilket är samma andel som räknades där
i juni 1999. 

Den regionala fördelningen var följande:
❿ ca 400 vid Sydkusten (Skåne – Småland – Gotland)
❿ 500 – 570 i Östergötland – Södermanland
❿ 940 i Stockholms skärgård
❿ 1000 – 1200 i Bottniska viken 

Svårt undvika dubbelräkningar
Ett problem vid summeringen av räknade antal vid de olika

lokalerna längs vår långa kust är att det med tillgängliga
resurser är näst intill omöjligt att åstadkomma samtidiga
räkningar på alla ställen. Detta innebär risk för att samma
sälar kan räknas mer än en gång, om de förflyttat sig mellan
olika lokaler. Vi buffrar för detta så långt som möjligt vid
summeringarna, men det måste påpekas att de summe-
ringar och intervall som presenteras inte utgör några mini-
miantal räknade individer.

Stagnerad tillväxt på svenska lokaler
Resultat från trendövervakningen baserat på tio tillhåll
visas i figur 23. Den genomsnittliga beståndstillväxten per
år under perioden har varit 6,1% vid södra kusten och 5,2%
vid norra kusten. Totalt för hela kuststräckan har beståndet
ökat med i genomsnitt 5,6% per år sedan 1990. Tendensen
till en stagnation i tillväxten vid dessa lokaler efter 1997
kvarstår, vilket också överensstämmer med de sammanräk-
nade totalsiffrorna för samtliga inventerade lokaler vid
svenska kusten enligt ovan. En viss omfördelning av gråsä-
lar österut tycks ha skett i gränsområdet mellan Egentliga
Östersjön och Bottniska viken, där proportionellt sett fler
djur har räknats på den åländska och finska sidan de senas-
te åren.

Gråsäl och havsörn 
–  varningsklockor för miljögifter
Havsörnen och sälarna signalerade redan för nära 50 år

sedan om miljögifternas effekter – men på den tiden

förstod vi inte signalerna! Som toppkonsumenter får dessa

arter den allra högsta belastningen av stabila kemiska

föroreningar och effekterna på bestånden har varit

dramatiska. Arterna ingår nu i den nationella övervak-

ningen av marin miljö som indikatorer för miljögiftsef-

fekter. Friska och livskraftiga bestånd av säl och havsörn

är viktiga värdemätare i miljöövervakningen! 

TEXT: BJÖRN HELANDER, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

"!Gråsälarna i Östersjön föder helst sina kutar på is, men eftersom
isvintern 2000 var lindrig föddes en stor del av kutarna på land.



GIFTFRI  MILJÖ

47ÖSTERSJÖ  I 2000

Många sälar på is

De flyginventeringar som gjordes i annan regi över isarna i
Bottenviken vid månadsskiftet maj – juni visade intressan-
ta resultat. Ett stort antal gråsälar låg då fortfarande på de
sista isarna centralt i norra Bottenviken. Den högsta
summeringen kunde göras den 29 maj, då totalt 1820
gråsälar räknades från flygbilderna. Den 2 juni räknades
1225 djur. Issituationen kan förändras snabbt vid denna tid
på året vilket gör att man vid summeringar måste vara

försiktig med siffror som räknats på is i förhållande till siff-
rorna från bådorna. Den 2 juni räknades exempelvis också
480 gråsälar vid Sydvästbrotten i norra Kvarken – det
högsta antal som räknats på denna lokal. Vi kan inte uteslu-
ta möjligheten att detta till stor del var djur som också
räknades på is den 29 maj – men givetvis inte heller förut-
sätta att det var så! Det fanns enligt uppgift från finsk sida
ännu gott om lämplig is för sälarna att ligga på även i början
av juni 2000.

Hur många totalt?
Ett försök till summering av antal räknade gråsälar i hela
Östersjön har vid några tidigare tillfällen gjorts i samver-
kan mellan Finland, Sverige och Estland. Vid dessa tillfäl-
len har de högsta antal som räknats vid respektive sältillhåll
under hela perioden maj – juni summerats. Ett problem i
detta sammanhang har varit just den ovan nämnda sprid-
ningen av observationstillfällen, med risk för dubbelräk-
ningar av samma djur. Baserat på detta sätt att summera,
alltså med risk för att djur dubbelräknas, uppgår totalsiff-
ran räknade gråsälar år 2000 till 7925 vid bådorna. Till
detta kommer 1820 djur på isarna i Bottenviken, en siffra
som inte funnits med i tidigare summeringar eftersom
några motsvarande inventeringar inte gjorts då. Siffran

7925 kan jämföras med motsvarande siffra för 1999, ca
7600. Ett stort problem vid jämförelser av dessa siffror är
dock dels just den okända omfattningen av dubbelräknade
djur, som givetvis kan vara olika mellan åren, och dessutom
den okända andelen av det totala beståndet som låg på is.
Dessa siffror är därför behäftade med för stor osäkerhet för
att beskriva trender.

Säkrare minimiskattning av hela beståndet
En bättre samtidighet i räkningarna år 2000 och tillgången
till data även från isarna i norr gör att en säkrare minimi-
skattning än tidigare av Östersjöns hela gråsälsbestånd kan
göras. En summering baserad på perioden 22 maj – 1 juni,
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"!Figur 23. Antal räknade gråsälar vid tio tillhåll vid svenska Östersjö-
kusten. Den genomsnittliga beståndstillväxten för hela kuststräckan var
5,6% under perioden, med 5% vid de fyra största tillhållen i Bottenha-
vet och Stockholms skärgård (norra Östersjön) och 6% vid de sex stör-
sta tillhållen från Södermanland till Skåne (södra Östersjön).

The average growth rate of the grey seal population on the Swedish
Baltic coast, based on 10 haulout sites, was 5.6%, with 5% on the
northern (four sites) and 6% on the southern coastline (six sites).

"!Grey seals in the Baltic Sea prefer to have their pups on ice, but since
this was rare during the winter 2000, most of the pups were born on
land.
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med huvuddelen av räkningarna gjorda mot slutet av
denna period, ger en totalsiffra på ca 8300, varav 1820 på is.
Motsvarande för perioden 1 – 15 juni ger en totalskattning
på 7700, varav 1225 på is. Ca 6500 gråsälar räknades alltså
vid bådor i bägge fallen, vilket skulle kunna vara en indika-
tion på att den högre totalsiffra som erhålls vid en summe-
ring av det högsta antal som räknats vid varje tillhåll över
hela perioden (se föregående stycke) kan vara ett resultat av
dubbelräkning av djur som förflyttat sig mellan tillhållen –
och därmed alltså kunnat räknas igen vid en annan
tidpunkt inom perioden. Den enda möjligheten att elimi-
nera risken för dubbelräkningar är att alla tillhåll invente-
ras sammanhängande under ett par dagar. Detta är med vår
långa kuststräcka i praktiken bara möjligt att göra genom
flyginventeringar.

Mer än 1200 nya kutar
Isvintern 2000 blev lindrig, med is bara i Bottenviken och
delar av Finska viken. Detta medförde att en stor del av
gråsälarna födde sina kutar på land. Kutningsplatser i
Stockholms skärgård inventerades den 19 – 25 mars. Vid
dessa tillfällen räknades 306 kutar, varav 32 (10%) redan
var döda. I Finland räknades minst 130 kutar på land.
Genom att kutningen är utsträckt över mer än en månad i
tid och dessa siffror baseras på enstaka punktinsatser är det
verkliga antalet födda kutar på dessa platser med säkerhet
något högre. Ytterligare 2 kutar föddes vid Falsterbo i
Skåne (åtminstone den ena dog). I Estland gjordes åter-
kommande räkningar och det verkliga antalet födda kutar
där uppskattades till 791. Totalt föddes alltså mer än 1230
gråsälskutar på land i Östersjöområdet vårvintern 2000.
Till detta kommer ett okänt antal som föddes på is i norra
Bottniska viken.

Havsörn
Inventeringarna av havsörnsbeståndet omfattade kontrol-
ler i 189 örnrevir vid Östersjökusten. Dessutom undersök-
tes 37 häckningsförsök vid sötvatten i Syd- och Mellansve-
rige och 45 i Lappland, utanför det marina övervaknings-
programmet. 

Årets häckningsresultat
Häckningsresultaten kunde fastställas för 155 havsörnspar
vid kusten varav 112 genomförde lyckad häckning (72%),
vilket motsvarar bakgrundsnivån fram till 1950 (figur 24).
Vid syd- och mellansvenska sjöar och vattendrag lyckades
23 (62%) och i Lappland 24 (53%) av de kontrollerade
häckningsförsöken.

Det syd- och mellansvenska beståndet består till stor del
av jämförelsevis unga par med liten häckningserfarenhet,
vilket kan bidra till en något lägre häckningsframgång än
vid kusten. För Lapplands del ligger årets resultat i nivå
med genomsnittet för den senaste 25-årsperioden. Denna
lägre nivå i Lappland jämfört med kusten hänger sannolikt
till mycket stor del samman med de tuffare betingelserna i
norr – hårdare klimat och sämre födotillgång.

I de kontrollerade bona producerades 189 ungar vid
Östersjökusten, 33 vid syd- och mellansvenska sötvatten
och 30 i Lappland. Totalt producerades alltså minst 252
havsörnsungar i landet år 2000. 

Många ungar dör
Genom att kontrollerna görs när ungarna är ungefär halv-
vuxna måste man räkna med ett visst bortfall innan de når
flygfärdig ålder. Normalt är detta bortfall litet, men i Lapp-
land är det ibland omfattande. Siffrorna för 1999 kan illus-
trera detta: 

Av 18 lyckade häckningar som kontrollerades när ungar-
na var halvvuxna innehöll 8 bon 1 unge, 9 bon ursprungli-
gen 2 ungar och ett bo 3 ungar. Treungskullen försvann
genom boplundring av människor (se Östersjö ´99), och i
åtminstone 5 av tvåungskullarna dukade den minsta ungen
under genom svält. Två av kullarna med 1 unge spolierades,
åtminstone i det ena fallet säkerligen genom direkt förföl-
jelse. Av ursprungligen minst 29 ungar (några ungar kan ha
försvunnit före kontrollen) återstod alltså bara högst 19
(alla bona kunde inte kontrolleras efter häckningen), en
reduktion med minst en tredjedel detta år!

Giftpåverken märks fortfarande
Miljögiftsbelastningen i ägg från kustörnarna är fortfaran-
de klart högre än från havsörnar vid sjöar och vattendrag,
särskilt jämfört med Lappland (en faktor 5–10),  men
koncentrationerna har nu ändå sjunkit under de nivåer
som ger stora effekter på fortplantningsförmågan. Trots
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detta ser vi sannolikt fortfarande vissa effekter av miljö-
giftspåverkan, i form av en lägre medelkullstorlek nu än
före 1950 (figur 25). En signifikant minskning inträffade
redan under första halvan av 1950-talet och förstärktes
sedan för att nå en bottennivå från mitten av 1960-talet till
en bit in på 80-talet. En återhämtning har skett under
1990-talet, men ännu har vi inte nått ända fram - medel-
kullstorleken är fortfarande ca 11% lägre än före 1950.

Som framgår vid jämförelse av figur 24 och 25 har
ökningen av andelen lyckade häckningar och av kullstorle-
karna skett parallellt i tiden från 1980-talets början. Den
gemensamma nämnaren för båda parametrarna är påver-
kan från framför allt DDE och PCB på kläckbarheten i
äggkullarna. Koncentrationerna av DDE i havsörnarna är
numera i de allra flesta fall inte så höga att fåglarnas förmå-
ga att producera normala äggskal påverkas, och de flesta
gamla fåglar med bestående skador från en tidigare mycket
högre exponering för DDE är nu borta ur populationen.
Koncentrationerna av PCB är dock i vissa ägg fortfarande
tillräckligt höga för att påverka fosteröverlevnaden, vilket
för närvarande är den mest sannolika förklaringen till att
medelkullstorleken ännu inte nått upp till bakgrundsnivån.

English summary
Grey seal
The annual growth of the grey seal population along
the Swedish coast averaged 5.6% during 1989 – 2000,
with a total of about 3000 seals counted during the
moult in 2000. With survey data from Finland, Esto-
nia and Russia included, the result is an estimated
minimum of about 8000 counted specimens in the
entire Baltic Sea. 

Sea eagle 
Out of 155 pairs of white-tailed sea eagles monitored
on the Swedish Baltic coast, 72% were successful in
breeding and produced 189 young. For the first time
during the study period, the mean breeding success
this year equalled the background level, but brood size
remained significantly lower than before 1950. With
pairs breeding close to fresh waters included, 252
young sea eagles were produced in 2000.

"!Figur 24. Andel lyckade havsörnshäckningar vid svenska Östersjökus-
ten. För första gången under undersökningsperioden nådde häcknings-
framgången upp till bakgrundsnivån från tiden före 1950, när miljögif-
terna började påverka fortplantningen negativt.

Breeding success in percent of the white-tailed sea eagle population on
the Swedish Baltic coast. For the first time during the study period, the
breeding success equalled the background level from before 1950, when
pollutants began to seriously affect reproduction.

"!Figur 25. Utveckling av medelkullstorleken (staplar) och antal
undersökta kullar (siffror) hos havsörn vid svenska Östersjökusten över
tiden. Trots en betydande återhämtning framför allt under 1990-talet
är kullstorleken fortfarande signifikant lägre än före 1950.

Mean brood size (bars) and number of controlled broods (numbers)
over time of white-tailed sea eagle on the Swedish Baltic coast. The
brood size remains significanly lower than it was before 1950.
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