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Gråsäl, Östersjökusten
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Inventeringarna av gråsäl vid den
svenska Östersjökusten skedde un-
der 1999 uteslutande från båt. De
högsta antalen räknades som tidigare
under maj och juni i samband med
pälsbytesperioden, med undantag
för Bottenviken där högre antal räk-
nades i augusti jämfört med juni.
Detta är ett återkommande mönster
år från år, och hänger samman med
att bådorna i Bottenviken inte utnytt-
jas under pälsbytesperioden så länge
som det finns is kvar. En del gråsälar
längst i norr ligger då istället på isflak
under denna tidsperiod.

De sammanlagda högsta antalen
räknade djur inom olika kustavsnitt
under perioden 20 maj till 5 juni var
följande:

• 230 vid Sydkusten
(Skåne- Småland- Gotland)
• 660 i Södermanland-
Östergötland
• 1300 i Stockholms skärgård
• 730 i Bottniska viken

Totalt räknades alltså under denna
period 2920 djur. Under perioden 6 –
20 juni räknades i stället 930 gråsälar
i Stockholms skärgård och 1060 i
Bottniska viken, d v s totalt sett unge-
fär lika många som kring månadsskif-
tet maj – juni men med en förskjut-
ning av antalen mot norr.

Den genomsnittliga beståndstill-
växten var runt 6% både längs den
norra och den södra kusten. Genom-
snittet för hela kuststräckan är 6,4%.
Under 1999 var antalen för den norra
kuststräckan lägre än under de när-
mast föregående åren, medan antalen
för den södra kusten var högre än
föregående år. Skillnaderna finns i
huvudsak på två lokaler, Svenska
Björn (den sydligaste lokalen på den
norra sträckan) med ca 400 färre räk-
nade djur jämfört med 1998, och Sö-
dermanland- Östergötland (nordli-
gast längs den södra kuststräckan)
med drygt 200 fler än 1998. Detta
illustrerar den dynamik som finns i
beståndet och visar nödvändigheten
av att alla större tillhåll måste ingå i
övervakningen för att få en realistisk
bild av utvecklingen.

I november –99 hölls en interna-
tionell sälkonferens i Pärnu i Estland

där bland annat de senaste invente-
ringssiffrorna från alla östersjöländer
presenterades. Det sammanlagda an-
talet räknade gråsälar i Sverige, Fin-
land och Estland under 1999 uppgick
till ca 7200. Någon räkning gjordes
inte i Ryssland under året, men om
man lägger till det antal som räknades
i Ryssland 1998 (ca 400 i slutet av
juni) blir den skattade totalsiffran
räknade djur ca 7600. Motsvarande
siffra från 1994 var ca 5300, vilket

innebär en genomsnittlig ökning på
drygt 7% per år under perioden. Det
framhölls dock att siffrorna från Est-
land under tidigare år troligen varit
underskattningar, vilket innebär att
ökningstakten sannolikt varit något
lägre. Den genomsnittliga öknings-
takten längs den svenska kusten (jfr
ovan) stämmer väl överens med
skattningen baserat på totalsiffrorna
för Östersjön.

Den genomsnittliga beståndstillväxten under perioden 1989–1999 var runt 6% både längs
den norra och den södra kusten. Genomsnittet för hela kuststräckan var 6,4%. Figuren visar
antal räknade gråsälar vid de fyra största tillhållen i Bottenhavet och Stockholms skärgård
(norra Östersjön) och vid de sex största tillhållen från Södermanland till Skåne (södra
Östersjön) samt för de tio lokalerna tillsammans.

The average growth rate of the grey seal population averaged 6% on both the northern
Swedish Baltic coast (4 sites) and on the southern coast (6 sites) in 1989–1999.

Gråsälpopulationen tillväxer med i genomsnitt 6.4 % längs den svenska Östersjökusten.
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