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massaindustri på ostkusten. Utsläp-
pen av PAH-liknande ämnen vid den
aktuella industrin var störst i mitten
av 1980-talet för att sedan minska.
Effekten på EROD-aktiviteten hade
dock inte upphört helt vid senaste
provtagningen 1997. Det visar att det
krävs ytterligare uppföljande över-
vakning i den aktuella recipienten
även i framtiden.

Under de senaste 10–15 åren har
det gjorts många fiskstudier utanför
massaindustrier. De allra flesta visar
att fiskarna mår bättre än tidigare.
Fortfarande kan det dock förekomma
påverkan på fortplantningen, bland
annat i form av försenad könsmog-
nad. Det har också påvisats maskuli-
nisering av fiskar utanför massa-
industrier. Den första indikationen
på en sådan effekt gjordes redan för
över 20 år sedan av amerikanska fors-
kare. I en svensk undersökning, som
vi har deltagit i, observerades att
tånglake producerar fler hanyngel än
normalt utanför en massafabrik. Det
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Inducerad EROD aktivitet hos abborre
fångad utanför en pappersmassaindustri
under perioden 1985–1997.  De vänstra
staplarna (blåa) visar EROD aktiviteten
(uttryckt i % av kontrollnivån) hos abborre
tagna utanför industrin och de högra
staplarna (röda) visar EROD aktiviteten (satt
till 100%) vid kontrollokalen. Resultaten
visar störst utsläpp av EROD-inducerande
ämnen (troligen PAH-liknande ämnen) under
1980-talet. Utsläppen av sådana ämnen
hade dock inte upphört vid senaste
provtagningen 1997.

Induced liver EROD activity in Perch caught
outside a pulp mill during the period 1985–
1997. Left piles (blue) show EROD activity
(expressed as % of control level) in Perch
sampled outside the pulp mill and the right
piles (red) show the activities (expressed as
100%) in Perch from the control site. The
results indicate that the content of EROD
inducers (possibly PAH-like compounds)
have decreased and were highest during
the 1980-ies, but were still present at the
latest sampling in 1997.

är angeläget att identifiera vilka äm-
nen i avloppsvattnet som orsakar
dessa effekter på fisken och även att
ta reda på om maskulinisering hos

fiskar förekommer även utanför an-
dra skogsindustrier i Sverige. Läs mer
om detta i temaartikeln om hormon-
påverkan i denna rapport.
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Det totala antalet räknade gråsälar
vid den svenska Östersjökusten un-
der perioden 21/5–3/6 var 4 475, vil-
ket är avsevärt högre än antalet räk-
nade sälar under år 2000 (2 840–
3 080). Anledningen till årets höga
antal är förmodligen att en stor andel
av de gråsälar som normalt byter päls
på isen i Bottniska viken hänvisats till
att byta päls på bådorna, eftersom i
stort sett all is redan försvunnit till
inventeringsperioden i maj. Detta
stöds av att antalet djur för Östersjön
som helhet (10 300) endast är något
större än för år 2000 (9 735 varav
1 820 räknades på isen).

Den regionala fördelningen av
gråsälar vid bådorna var följande:
- 440 Skåne, Småland och Gotland
- 665 Östergötland och Sörmland
- 2 050 Stockholms skärgård
- 1 320 Bottniska viken
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Ny redovisningsmodell
Under året har vi beslutat att förändra
redovisningen för beståndsutveck-
lingen i de olika regionerna. Tidigare
har beståndssiffrorna baserats på två
regioner (norra och södra). Ny kun-
skap som erhållits via studien av
individmärkta sälar (foto-id projek-
tet) visar att många sälar uppvisar en
tydlig hemortstrohet. Att då redovisa
alltför många lokaler tillsammans
medför förstås en klar risk att resulta-
tet inte blir riktigt representativt för
delområden inom regionen.  Årets
redovisning avspeglar bättre kunska-
perna om lokala bestånd av gråsäl än
tidigare års redovisningsmodell.

Trolig inflyttning
I södra Östersjön (Måkläppen,
Värnanäs, Burgsviken och Örö san-
kor) har tillväxten varit 3.8% per år
sedan 1990, alltså betydligt lägre än
vad som redovisats för södra Öster-
sjön tidigare då även Sörmland och
Östergötland räknades till denna re-
gion (6.1%). Ökningstakten i Sörm-
land - Östergötland blir därför högre
än tidigare,  9.4%. Detta kan eventu-
ellt tolkas som en viss inflyttning av
djur till denna region under perioden,
eftersom en sådan  tillväxt är osanno-
lik för en population med så hög
dödlighet orsakad av drunkning i fis-
keredskap som Östersjöns gråsälar
har.

Gråsälarna i Stockholms skärgård
och Ålandshav uppvisar en öknings-
takt på 6.5 % sedan 1990, vilket är
nära den som visas för Östersjö-
kusten som helhet. Sälarna i Botten-
havet och Bottenviken har ökat med
ca 7.8 % årligen sedan 1990. Öknings-
takten för hela svenska Östersjö-
kusten under perioden 1990–2001
beräknas till 6.8 %. Tendensen till en
stagnation i beståndsutvecklingen
som observerats sedan 1997 för de
svenska sältillhållen är inte längre
lika tydlig, förmodligen på grund av
en lokal omfördelning av issälarna i
Bottniska viken (se ovan).

Årets siffror mer fullständiga
Djur som byter päls på isen har tidi-
gare år medfört en felkälla i
inventeringsresultatet, eftersom in-
venteringsinsatsen över isen ofta va-
rit otillräcklig.  Årets inventering är
inte förknippad med denna felkälla
och bör därför ge en ovanligt bra bild

av gråsälsbeståndet i Östersjön som
helhet. Det bör dock noteras att ef-
tersom inventeringarna av de sälar
som byter päls på is tidigare varit
ofullständig kan årets siffra inte di-
rekt jämföras med tidigare års siffror.

Totala antalet djur i Östersjön har
summerats i samarbete med finska,
ryska och estniska sälforskare. År
2001 liksom år 2000 samordnades
inventeringsperioden till två veckor
(21/5–3/6 2001), för att i möjligaste
mån undvika dubbelräkningar av djur
i angränsande regioner. Sälar kan
snabbt förflytta sig mellan närlig-
gande regioner, och samma sälar ris-
kerar att räknas flera gånger om
inventeringsperioden är alltför ut-
sträckt. Att helt undvika dubbel-
räkningar är inte möjligt med nuva-
rande inventeringsmetodik (huvud-

0

1000

2000

0

1000

2000

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
0

2000

4000

Bottniska viken
Stockholms och Ålands skärgård

Södra Eg. Östersjön

Norra Eg. Östersjön

Svenska kusten totalt

Gråsäl, Svenska Östersjökusten

An
ta

l r
äk

na
de

 gr
ås

äla
r

Årtal

Beståndstillväxten för gråsälar i Bottenhavet och Bottenviken är ca 7.8 % per år. För hela den svenska
Östersjökusten är tillväxten 6.8%. Årets redovisning speglar bättre än tidigare kunskaperna om de lokala
bestånden av gråsäl. Studier av individmärkta sälar visar att många sälar uppvisar en tydlig hemortstrohet.

The average growth rate of the grey seal population in the Bothnian Bay and the Bothnian Sea is 7.8% per
year. For the entire Swedish Baltic coast the growth rate is 6.8 %.

sakligen räkningar från båt av lokala
observatörer) utan skulle kräva över-
gång till flyginventeringar där hela
kuststräckan kan räknas på en eller ett
par dagar. Detta är inte möjligt att
genomföra i dagsläget inom nuva-
rande budgetram.

Räkning av kutar under mars

Räkningar av antalet gråsälskutar ge-
nomfördes under mars  2001. Åtta-
hundratjugotvå kutar födda på land
räknades totalt i Östersjön (Sverige
231, Finland 221 och Estland 370).
Detta var något lägre än år 2000
(1230), förmodligen beroende på
den besvärlig issituationen i Estland
under vintern 2001. Det totala anta-
let kutar födda på land är naturligtvis
något större eftersom räkningarna
enbart ger en bild av antalet kutar på
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Havsörn
Björn Helander
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Häckningsframgången hos havs-
örnarna vid svenska Östersjökusten
var något sämre 2001 jämfört med de
närmast föregående åren. Totalt kon-
trollerades 204 häckningsrevir vid
kusten, och utfallet kunde fastställas
för 171 par. Av dessa genomförde 106
par lyckade häckningar, det vill säga
62 % jämfört med 66–72 % under
åren 1997– 2000. I två fall misslycka-
des häckningarna genom att bona
rasade ner (svaga trädkronor) och i
minst två fall genom störande aktivi-
teter intill bona under april – maj.

plats under räkningsdagen. Kutar
födda tidigt och sent i perioden syns
inte i dessa siffror. Dock bör merpar-
ten av kutarna ha räknats, eftersom
majoriteten föds under en mycket
kort period i månadsskiftet februari -
mars. Kontroller av potentiella nya
kutningsplatser genomfördes under

året i Stockholms, Södermanlands
och Östergötlands skärgårdar, men
inga nya kutningsplatser observera-
des.

Isen i Bottenviken och Norra
Kvarken inventerades också. Under
perioden 14–17/3 observerades 64
kutar i detta område. Det verkliga

antalet kutar födda på isen i området
är förmodligen mycket högre. Inven-
teringen gav dock viktig information
om kutningens areella utbredning i
förhållande till istyper. Mycket få sä-
lar observerades norr om N64°. De
flesta honorna tycks därför välja att
kuta  relativt nära öppet vatten.

Ytterligare flera fall av häckningar
som troligen misslyckades på grund
av störningar misstänks men har inte
kunnat styrkas. Ett boträd där lyckad
häckning genomfördes 2000 i Små-
land var nersågat vid kontrollen
2001. Händelsen har polisanmälts
men utredning har ännu inte påbör-
jats.

Fortfarande lägre
häckningsframgång

I genomsnitt innehöll bona vid kus-
ten 1,70 ungar per lyckad häckning.
Detta är något högre än genomsnit-
tet 1997–2000, men fortfarande
lägre än bakgrundsnivån från tiden
fram till 1950, när havsörnarnas fort-
plantning tydligt började påverkas av
miljögifter. Ett bo innehöll en unge

med korsnäbb, en missbildning som
kan orsakas av PCB. Okläckbara ägg
påträffades i nio bon. Dessa ägg tillva-
ratogs för skalundersökningar och
analys av miljögifter.

Inom referensbestånden vid insjöar
och vattendrag kunde häcknings-
resultaten kontrolleras för 46 par i
Syd- och Mellansverige och 46 par i
Lappland. Av dessa lyckades bara 19 av
de lappländska (41 %) mot 30 av
de syd- och mellansvenska (65 %).
Medelkullstorleken var som vanligt
lägre i det nordliga beståndet än i det
sydliga (1.11 jämfört med 1.67).

Föräldrafåglar försvunnit?

Födoresurserna är en begränsande
faktor för havsörnarna i Lappland,
och då kullen består av två ungar
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