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vikaresäl
Tero Härkönen, Karin Hårding
Naturhistoriska Riksmuseet

Sälar står högt i näringskedjan och är
långlivade. Detta gör dem tyvärr
lämpliga för att studera långsiktiga
effekter av svårnedbrytbara miljö-
gifter. Klorerade kolväten, framfö-
rallt PCB, är skäligen misstänkta för
att ha orsakat de sjukliga föränd-
ringar av bl.a. binjurar, reproduk-
tionsorgan, tarm och skelett som sä-
larna i Östersjön uppvisar alltsedan
1960-talet (Helle et al. 1976, Berg-
man et al. 1986, Bergman och Olsson
1986, Bergman  in press). Vikare-
stammens reproduktionskapacitet
har sedan 1960-talet varit, och är
fortfarande, starkt nedsatt främst be-
roende på låg fertilitet. Den naturliga
mortaliteten verkar också vara för-
höjd, eftersom den uppmätta
dräktighetsfrekvensen under 90-talet
inte ensam kan förklara dagens låga
tillväxthastighet. För att modellera
vikarestammens utveckling under de
senaste 40 åren använder vi in-
venteringsdata, jaktstatistik och data
på fertilitet.

mortaliteten – en av
delarna i modellen

Populationers tillväxt kan beskrivas
av en modell: N

t+1
= N

t
 * R

t

Populationsstorleken ett visst år
(Nt+1) kan beskrivas av antalet djur
föregående år (Nt) multiplicerat med
tillväxthastigheten (Rt). Om faktorn
R

t
 är lika med 1.0 sker ingen föränd-

ring i antal djur. Är den lägre än 1.0
minskar antalet djur och är den högre
än 1.0 ökar antalet djur.

Det är svårt att räkna alla sälar (N)
i Bottenviken. Istället räknas en stabil
andel av populationen genom att in-
venteringen utförs på samma sätt och
vid samma tid på året med systema-
tiska linjetransekter från flygplan.
Förändringen i antal räknade djur
från år till år ger en god uppskattning
av tillväxthastigheten. Inventerings-
data under perioden 1988–1998 visar
att tillväxthastigheten varit 1.051
under denna period. Det innebär
alltså att populationen ökar med ca
5% varje år.

Tillväxthastigheten (R
t
) beror av

frekvensen födslar (f) och frekvensen

fakta: miljögifter
I det nationella miljögiftsprogrammet i Bottniska viken ingår insamling av strömming från
Ängskärsklubb och Harufjärden. Därtill insamlas abborre och tånglake från Holmöarna.
Sedan början av 1980-talet mäts koncentrationerna av kadmium, koppar, bly och zink i
lever från den insamlade strömmingen. Halten kvicksilver bestäms i strömmingsmuskel.

De klorerade organiska föreningarna PCB, DDTsubstanser, HCH och HCB  bestäms i
fett från muskulatur från strömming, abborre och tånglake. Samma individer som
analyseras för metallkoncentrationer analyseras även för de nämnda klorerade organiska
föreningarna.

statistik: miljögifter
För att undersöka om tidsserierna uppvisar statistiskt signifikanta trender har en loglinjär
regressionslinje anpassats till de geometriska årsmedelvärdena i respektive tidsserie.

s1: Ängskärsklubb, kadmium s2: Harufjärden, bly s3: Ängskärsklubb, kvicksilver
r2=0.59, p<0.001 r2=0.79, p<0.001 r2=0.32, p<0.018
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Kvicksilver i strömmingslever

Koncentrationen av kvicksilver i strömmings-
muskel från Harufjärden visar inte på någon
förändring över tid. Vid Ängskärsklubb visar

mätresultaten stor spridning, men i genomsnitt
minskar koncentrationerna med ca 7% per år ifrån

början av 80-talet. Ovanligt höga Hg-halter
observerades 1997 vid Ängskärsklubb.

The concentration of mercury in Baltic herring
muscle tissue at Harufjärden does not show any

change over time. The time series from
Ängskärsklubb shows large variations between

years. The average trend since 1980 is
decreasing at a rate of approximately 7% a year.

Unusually high concentrations of Hg were
observed at Ängskärsklubb in 1997.

hos Ängskärsklubbsströmmingen. I
materialet från Egentliga Östersjön
kan vi dessutom konstatera en signi-
fikant minskande fettkoncentration.
Strömmingen från Harufjärden visar

likartad, om än inte statistiskt signifi-
kant, tendens vad gäller fettkon-
centration.  Avvikelsen vid Ängskärs-
klubb gäller såväl för strömming in-
samlade under vår som höst.
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En drastisk minskning i populationsstorlek har
skett från 1960-talet och framåt. Uppskattningen

att 50–80% av populationen räknas med den
använda inventeringsmetoden verkar stämma väl

överens med de beräkningar av populations-
storleken som gjorts. Figuren visar simulering av
populationsutvecklingen hos vikaresäl i Bottniska

viken 1960–1998 (linjer) jämfört med inventerings-
resultat (cirklar). Beteckningarna N 4 till N 6 anger
utfallen vid olika populationsstrukturer där t.ex. N
4 innebär att andelen adulta honor utgör 1/4 av

alla djur o.s.v. Inventeringsdata före 1988
från Helle (1986).

A drastic reduction in size of population is shown
for  the period from 1960 onward. It is estimated
that 50–80% of the population is counted with the
survey method used. The figure shows a model of

the development of the ringed seal stock in the
Gulf of Bothnia 1960–1997 (lines) compared with
survey data (circles). The age structure is set to
1/4, 1/5 and 1/6 mature females. Filled circles

show data from Helle (1986)

fakta vikaresäl:
Reproduktionskapacitet: Den inneboende förmågan till populationstillväxt. Avgörs av
andelen adulta honor i populationen och deras fertilitet.
Tillväxthastighet: Den faktiska hastighet med vilken populationens storlek förändras.
Styrs av reproduktionskapacitet och yttre faktorer som t.ex. jakt.

dödsfall (m) under året: Rt=e(f-m)

Dräktighetsfrekvensen under åren
1988–1995 var ca 65% hos de adulta
honorna i Bottniska viken (Mattson
och Helle 1995). Från dräktighets-
frekvensen kan storleken på (f) upp-
skattas. Men frekvensen födslar  be-
ror också på hur stor andel av
populationen som utgörs av adulta
honor. Eftersom vi inte känner vikar-
ens sanna ålderstruktur så undersöker
vi flera alternativ som täcker in alla
realistiska fall. De åldersstrukturer
som testas är: N4 där de adulta hono-
rna utgör 1/4 av hela populationen,
N5 där de utgör en femtedel och N6
där de utgör 1/6.

Eftersom vi nu har värden för (R)
och (f) kan vi också räkna ut (m),
d.v.s. mortaliteten i populationen.
Den funna tillväxthastigheten om
1.051 är möjlig endast om den årliga
mortaliteten varit i storleksordnin-
gen 0.111 (med N 4) till 0.057 (med
N 6). Denna skattning kan betraktas
som den inneboende naturliga
mortaliteten.

dramatiska förändringar
i dräktighetsfrekvens

För åren före 1988 finns inga
skattningar av populationens till-
växthastighet. Däremot finns relativt
goda data på dräktighetsfrekvenser.
Genom att anta att den naturliga
mortaliteten varit densamma som
under 1988–1995 är det möjligt att
beräkna tillväxthastigheten.

90% av de adulta honorna beräk-
nas vara dräktiga varje år i friska
vikarebestånd (Hårding och Här-
könen in press). Detta måste också ha
varit fallet i Bottenviken före 1960,
för att det stora jaktuttaget som gjor-
des på vikare under dessa år ska ha
varit möjligt (Hårding och Härkönen
in press). Dräktighetsfrekvensen har
genomgått en dramatisk utveckling
sedan dess. På 1970-talet uppmättes
en dräktighetsfrekvens på endast 15–
30%. Sammanväxningar i livmodern
var ofta orsaken till steriliteten. I bör-
jan på 1990-talet hade andelen
dräktiga honor ökat igen, och var ca
65% (Mattson och Helle 1995). Från
1970-talet finns relativt detaljerade
data på dräktighetsfrekvens, vilket
gör det möjligt att genom linjär inter-
polering skatta värdena under perio-
derna 1962–1971 samt 1980–1985,
då mätdata saknas.

Förändringen i populationens reproduktions-
kapacitet under 1960–1997, där hänsyn ej har

tagits till  jaktmortalitet och bifångster i
fiskredskap. Kapaciteten under 1990-talet är

endast hälften av nivåerna innan 1960. Linjerna N
4 till N 6 visar alternativa utvecklingar beroende

på vilken åldersstruktur som modelleras.

Changes in the net reproductive rate of the ringed
seal stock 1960–1997. The reproductive rate
during the 1990’s is half of that before 1960.

Given for three different age structures where the
proportions of mature females in the population

were set at 1/4, 1/5 and 1/6.

Dessa beräkningar gör det möjligt att
studera vikarestammens utveckling
ur två synvinklar. Dels är det möjligt
att se hur den varierande fertiliteten i
sig påverkat vikarepopulationens för-
måga till tillväxt (dess reproduktions-
kapacitet), utan att beakta den jakt
som också skedde under perioden.
Det är också möjligt att räkna ut hur

populationen antalsmässigt utveck-
lats, jaktmortaliteten inberäknad.

Modellen visar att populationens
förmåga att tillväxa minskade dras-
tiskt efter 1964, oberoende av  ålders-
struktur. Minskningen pågick ända
fram till 1982–1987 (beroende på
vilken åldersstruktur som används).
Först i slutet på 1980-talet fanns det
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Vikarestammen i Bottenviken tillväxer med ca 5%
årligen. Varje mätpunkt i figuren är ett genomsnitt

av flera inventeringar. Konfidensintervallet för
ökningstakten är 1.041–1.061.

The anual growth rate of the ringed seal stock in
the Gulf of Bothnia in 1988 to 1998 averaged

5%. (95% CI: 1.041–1.061).

1988 1990 1992 1994 1996 1998
0

1000

2000

3000

4000

5000

An
ta

l r
äk

na
de

 d
jur

År

Antal räknade vikaresälar



21BOTTNISKA VIKEN 1998

År Dräktighetsfrekvens (%) Jaktmortalitet (antal) År Dräktighetsfrekvens (%) Jaktmortalitet (antal)
1960 0.90 1061 1980 0.20 100
1961 0.90 1600 1981 0.25 101
1962 0.85 1150 1982 0.30 103
1963 0.80 635 1983 0.35 100
1964 0.75 1611 1984 0.40 109
1965 0.70 1729 1985 0.45 104
1966 0.65 1500 1986 0.50 100
1967 0.60 1639 1987 0.60 106
1968 0.55 969 1988 0.60 100
1969 0.50 989 1989 0.60 100
1970 0.45 607 1990 0.65 100
1971 0.40 651 1991 0.65 100
1972 0.35 476 1992 0.65 100
1973 0.27 427 1993 0.65 100
1974 0.31 292 1994 0.65 100
1975 0.33 255 1995 0.65 100
1976 0.25 100 1996 0.65 100
1977 0.20 100 1997 0.65 <100
1978 0.18 100 1998 0.65 <100
1979 0.15 100

tabell 1.
Dräktighetsfrekvens hos adulta honor och jaktmortalitet (inkl. bifångster) hos vikaresälen i Bottniska viken 1960–1998. Baserat på data från
Hårding och Härkönen (in press), Helle 1980 samt Mattson och Helle 1995. Fet stil anger interpolerade värden. Efter att jakten upphörde 1975
används värdet 100 som en ungefärlig skattning av bifångsterna de år uppgifter saknas.

möjlighet för stammen att öka. Fort-
farande under 1990-talet är repro-
duktionskapaciteten endast hälften
av normalvärdena före 1960. Till
detta tillkommer även jaktmortalitet.

svag återhämtning
i antal vikare

Genom att utgå från en ursprunglig
populationsstorlek år 1960 och ta
hänsyn till faktisk jaktmortalitet kan
den antalsmässiga förändringen
modelleras. Storleken på popula-
tionen i hela Östersjön år 1960 var ca
20–24 000 (Hårding och Härkönen
in press) varav ca 65% i Bottniska
viken, vilket ger ca 14 000 djur som
ursprunglig population. Modellen
visar att vikarestammen i Bottniska
viken minskade snabbt från 1964 till
början av 1980-talet varefter minsk-
ningstakten planade ut mot slutet av

decenniet. Sedan dess har en svag
återhämtning skett.

Vi har använt dräktighetsfrekvens
som index på antalet födda, vilket ger
en överskattning eftersom foster kan
absorberas eller aborteras. Eftersom
mortaliteten är beräknad med ut-
gångspunkt från dels födelsetalet och
dels dokumenterad tillväxthastighet i
stammen, kommer andelen ofödda
foster att ingå i mortaliteten. Vi har
även antagit att den naturliga morta-
liteten varit konstant under perioden.
Ett sannolikt scenario är att den varie-
rat och varit högre under 1970- och
1980-talen, vilket skulle accentuera
den funna nedgången i reproduk-
tionskapacitet.

Även åldersstrukturen har varierat
eftersom födelsetalet har varit starkt
nedsatt. Detta medför att den sanno-
lika populationsutvecklingen bäst

beskrivs av linjerna N 5 och N 6 i
början av 1960-talet och slutet av
1990-talet, medan N 4 troligen ligger
närmare sanningen under mellanlig-
gande period.

I denna modell har alltså en ur-
sprunglig populationsstorlek på
14 000 djur år 1960 antagits. Det vore
orealistiskt att använda betydligt
lägre tal än vad som använts i model-
len eftersom projicerade värden un-
der 1990-talet skulle bli lägre än vad
som faktiskt räknats. Avsevärt högre
tal är heller inte troliga eftersom det
räknade antalet djur är i intervallet
50–80% av den sanna populationen
(Härkönen et al. 1998). Därför bör
modellen ge en balanserad bild av
storleksförändringen på vikarestam-
men i Bottniska viken under de fyra
senaste decennierna.


