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Det totala antalet räknade djur vid
den svenska Östersjökusten under
perioden 22 maj till 9 juni blev 2 840–
3 110, dvs samma antal som räknades
under 1999 (2 910–3 080). Ca 35 %
av djuren räknades vid bådorna i
Bottniska viken år 2000, vilket är
samma andel som i juni 1999.

Den regionala fördelningen av
räknade gråsälar under perioden vid
bådorna längs kusten var följande:

– Ca 400 vid Sydkusten
  (Skåne – Småland – Gotland)
– 500–570 i Östergötland –
  Södermanland
– 940 i Stockholms skärgård
– 1 000 – 1 200 i Bottniska viken

stagnation i beståndstillväxten
Den genomsnittliga beståndstill-
växten per år under perioden har varit
6.1 % vid södra kusten och 5.2 % vid
norra kusten. Totalt för hela kust-
sträckan har beståndet ökat med i
genomsnitt 5.6 % per år sedan 1990.
Tendensen till en stagnation i
beståndstillväxten efter 1997 kvar-
står, vilket också överensstämmer
med de sammanräknade total-
siffrorna för samtliga inventerade lo-
kaler vid svenska kusten enligt ovan.
En viss omfördelning av gråsälar
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 senaste
åren.

De flyginventeringar som gjordes
över isarna i Bottenviken vid månads-
skiftet maj – juni visade intressanta
resultat. Ett stort antal gråsälar låg då
fortfarande på de sista isarna centralt
i norra Bottenviken. Det högsta anta-
let  kunde noteras den 29 maj, då
totalt 1 820 gråsälar räknades från
flygbilderna. Den 2 juni räknades
1 225 djur. Issituationen kan föränd-
ras snabbt vid denna tid på året, vilket
gör att man vid summeringar måste
vara försiktig med siffror från is i
förhållande till siffrorna från
bådorna. Den 2 juni räknades exem-
pelvis också 480 gråsälar vid Sydväst-
brotten i Norra Kvarken – det högsta
antal som räknats på denna lokal. Vi

kan inte utesluta möjligheten att
detta till stor del var djur som också
räknades på is den 29 maj – men
givetvis inte heller förutsätta 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.

risk för dubbelräkning

Ett försök till summering av antal
räknade gråsälar i hela Östersjön har
vid några tidigare tillfällen gjorts i
samverkan mellan Finland, Sverige
och Estland. Vid dessa tillfällen har
de högsta antal som räknats vid res-
pektive sältillhåll under hela perio-

den maj – juni summerats. Ett pro-
blem i detta sammanhang har varit
just den ovan nämnda spridningen av
observationstillfällen under perio-
den, med risk för dubbelräkningar av
samma djur. Baserat på detta sätt att
summera, alltså med risk för att djur
dubbelräknas, uppgår totalsiffran
räknade djur år 2000 till 7 925 vid
bådorna. Till detta kommer 1 820
sälar på isarna i Bottenviken, en siffra
som inte funnits med i tidigare
summeringar eftersom några motsva-
rande inventeringar inte gjorts då.
Siffran 7 925 kan jämföras med mot-
svarande siffra för 1999, ca 7 600. Ett
stort problem vid jämförelser av
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Beräkningarna av gråsäls-
stammens tillväxthastighet

grundar sig på räkningar vid de
10 största tillhållen längs

Östersjökusten. Räkningarna
genomförs under pälsbytes-
perioden (maj–juni), då den

största andelen av populationen
antas ligga uppe på bådorna.

Estimates of grey seal
population growth rate were

based on counts at the
10 largest haul-outs on the

Swedish coast. The counts are
made during the annual moult in
May–June, when the largest part

of the population is associated
with the haul-out sites.

fakta: räkning av 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.
Räkningarna utfördes mestadels från båt av lokala observatörer, tillsynsmän och Kust-
bevakningens personal. Från Bottniska viken har vi också fått uppgifter från flyginventeringar
utförda dels av en privatperson, dels av finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Flygningar
gjordes dels över isarna i Bottenviken, dels vid ett tillfälle över sälbådorna i Kvarkenområdet.

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 summeringar och intervall som presenteras inte utgör några minimiantal
räknade individer.
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dessa siffror är dock dels just den
okända omfattningen av dubbel-
räknade djur, som givetvis kan vara
olika mellan åren, och den okända
andelen av det totala beståndet som
låg på is. Dessa siffror är därför behäf-
tade med för stor osäkerhet för att
beskriva trender.

säkrare skattning 2000

En bättre samtidighet i räkningarna
år 2000 och tillgången till data även
från isarna i norr gör att en säkrare
minimiskattning än tidigare av
Östersjöns hela gråsälsbestånd kan
göras. En summering baserad på pe-
rioden 22 maj – 1 juni, med huvudde-
len av räkningarna gjorda mot slutet
av denna period, ger en totalsiffra på
ca 8 300, varav 1 820 på is. Motsva-
rande för perioden 1–15 juni ger en
totalskattning på 7 700, varav 1 225
på is. Andelen djur som räknades
inom Bottniska viken var i båda fallen
runt 45 %, varav alltså en stor del
räknades på is. Ca 6 500 gråsälar
räknades vid bådor i bägge fallen,
vilket skulle kunna vara en indikation
på att den högre totalsiffra som
erhålls vid en summering av det hög-
sta 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

gråsälspopulationens
hälsotillstånd
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Trots att gråsälarna nu ökar i antal
finns fortfarande stora problem vad
gäller deras hälsotillstånd. Många av
dessa problem är kopplade till en
tidigare eller pågående hög miljö-
giftsbelastning. Men det finns också
en del positiva tecken, som visar att
det för vissa miljögifter är en förbätt-
rad situation nu jämfört med för ett
antal år sedan. Tillväxten av popu-
lationen är i sig kanske det viktigaste
tecknet, men även obduktions-
resultat av insamlade döda sälar ger
en del information i denna riktning.

frekvensen av tarmsår ökar

Näst drunkning i fiskeredskap är per-
forerande tarmsår den vanligaste
dödsorsaken hos Östersjöns gråsälar.
Andelen måttligt till gravt utvecklade
tarmsår ökade under perioden 1987–
1996 jämfört med perioden 1977–
1986. Ökningen var statistisk säker-
ställd i gruppen unga djur (1–3
åringar). I denna rapport har främst
tarmsårsfrekvenser under olika perio-
der jämförts. Även för perioden
1997–2000 verkar en hög frekvens
tarmsår bestå. Dödsfall i tarmsår har
förekommit i alla åldersgrupper
fr.o.m. 1 års ålder. Risk för perfore-
rande tarmsår har varit extremt hög
hos äldre hanar, i åldersgruppen 16–
25 år.

Tarmsåren ses i grovtarmen (colon)
och initieras av en infektion med hak-
mask. Parasiterna orsakar små
slemhinnesår, vilka kan förstoras och
bli djupgående i tarmväggen. Ofta
medför detta att tarmväggen perfore-
ras och djuret dör. Två arter av hak-
mask ses hos gråsäl, nämligen
Corynosoma strumosum och Corynosoma
semerme. Dessa förekommer hos flera
värdfiskar, bl. a. strömming och
torsk, vilka är viktiga som föda åt
gråsäl.

Det är troligt att den höga och
ökande frekvensen tarmsår hos gråsäl
har att göra med ett gradvis nedsatt
immunförsvar i gråsälspopulationen.
Holländska forskare rapporterade i
mitten på 1990-talet om ett
utfodringsförsök på knubbsäl, i vilket

alltså kunnat räknas igen vid en annan
tidpunkt inom perioden.  Den enda
möjligheten att eliminera risken för
dubbelräkningar är att alla tillhåll in-
venteras sammanhängande under ett
par dagar. Detta är med vår långa
kuststräcka i praktiken bara möjligt
att göra genom flyginventeringar.

minst 1230 kutar födda

Den lindriga isvintern (se avsnittet
»Väder, tillrinning och is« i denna
rapport) medförde att en stor del av
gråsälarna födde sina kutar på land.
Kutningsplatser i Stockholms skär-
gård inventerades den 19–25 mars.
Vid dessa tillfällen räknades 306
kutar, varav 32 (10 %) var döda. I
Finland räknades minst 130 kutar på
land. Genom att kutningen är ut-
sträckt över mer än en månad i tid och
dessa siffror baseras på enstaka
punktinsatser är det verkliga antalet
födda kutar på dessa platser med sä-
kerhet något högre. Ytterligare 2
kutar föddes vid Falsterbo i Skåne.
Åtminstone den ena av dessa dog. I
Estland gjordes återkommande räk-
ningar och det verkliga antalet födda
kutar där uppskattades till 791. Totalt
föddes alltså mer än 1 230 grå-
sälskutar på land i Östersjöområdet
vårvintern 2000. Till detta kommer
ett okänt antal som föddes på is i
norra Bottniska viken.

1988 1990

Totalt
Norr
Söder

1992 1994 1996 1998 2000
0

1000

2000

3000

4000
Gråsäl Östersjökusten

Årtal

An
ta

l r
äk

na
de

 g
rå

sä
la

r

Den genomsnittliga beståndstillväxten för hela kuststräckan var 5,6 % under perioden, med 5 % vid de
fyra största tillhållen i Bottenhavet och Stockholms skärgård (norra Östersjön) och 6 % vid de sex största
tillhållen från Södermanland till Skåne (södra Östersjön. Figuren visar antal räknade gråsälar vid 10 tillhåll
vid svenska Östersjökusten.

The average growth rate of the grey seal population on the Swedish Baltic coast was 5.6 %, with 5 % on
the northern coastline (four sites) and 6 % on the southern coastline (six sites).
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1977–1986
n=33

1987–1996
n=81

1997–2000
n=57

Frekvensen tarmsår hos Östersjöns gråsälar verkar öka från 1977 till 2000. Orsaken är troligtvis ett
gradvis nedsatt immunförsvar. I figuren är blått=ingen eller lindrig tarmskada, rött=måttlig till grav
tarmskada och svart=tarmskada med dödlig utgång.

Prevalence (%) of no or slightly advanced (blue), moderate to severe (red), and fatal (black) colonic ulcers
in Baltic grey seals, 1–15 years old, in three consecutive periods. There is a tendency for an increased
prevalence of severe colonic ulcers in the later part of the period 1977–2000.

fakta: hälsotillstånd hos gråsäl
För att studera hälsotillståndet hos östersjösälar obduceras sådana djur som påträffats döda
längs stranden eller är funna drunknade i fiskeredskap.

Obduktionsresultat har visat att ett sjukdomskomplex är vanligt hos Östersjöns gråsälar och
vikare. Detta har satts i samband med miljögiftsbelastning, speciellt PCB. Hos hondjur av
gråsäl och vikare förekommer livmoderskador i form av partiella eller fullständiga av-
stängningar (stenoser resp. ocklusioner) av livmoderhornen. Livmodertumörer av typ leiomyom
är vanliga hos gråsäl. Dessutom har vuxna djur av båda könen likartade skador i andra
vävnader, speciellt i kloområden (klobortfall, sår i kloområden), skallben (käk- och tandben-
serosioner), grovtarm (sår, ofta dödligt förlöpande med perforation av tarmväggen), pulsådror
(»åderförkalkning«), njurar (skador i blodkärl, blodfiltrerande strukturer och urinkanalsystem)
och binjurar (barkförtjockning och barktumörer). Binjurebarksförändringarna, sannolikt
medförande abnormt ökad binjurebarksfunktion, har uppfattats som väsentliga för att förklara
östersjösälarnas sjukdomsbild. Binjurebarken är målorgan för miljögifter av typ PCB och DDT.

I denna rapport jämföres obduktionsresultat, främst frekvenser av tarmsår, från perioden
1997–2000, med tidigare resultat från perioderna 1977–1986 och 1987–1996. Under 1997
till 2000 obducerades sammanlagt 94 gråsälar, varav 34 var årsungar, 57 var mellan 1 och
15 år gamla och 3 var äldre än 15 år. Vid jämförelsen mellan perioden 1997–2000 och de
tidigare undersökningsperioderna har enbart djur i åldern 1–15 år tagits med. Detta innebär
exempelvis att frekvenser av tumörer i livmodern ej kunnat jämföras eftersom denna tumörtyp
uppträder företrädesvis hos äldre djur. Antalet könsmogna gråsälshonor som obducerats
1997–2000 har också varit för få för att tillåta en jämförelse mellan frekvenser av dräktigheter
och livmoderförträngningar med tidigare perioder.

olika cellulära och antikroppsan-
knutna responser i immunsystemet
negativt påverkades hos djur, som
givits östersjöströmming, jämfört
med djur som givits sill från Atlanten.

Effekter av miljögifterna DDT och
i synnerhet  PCB anses vara viktiga
orsaker till att gråsälspopulationerna
i Östersjön minskade drastiskt. Att
frekvensen grava tarmsår för närva-
rande ökar hos gråsäl, trots att dessa
miljögifter minskar i ekosystemet,
kan möjligen vara en följd av att
»nya« eller ökande halter av hittills
oidentifierade kemiska föreningar
förekommer i östersjöfisk. Kemiska
föreningar som på senare år påvisats i
östersjöorganismer är t. ex. poly-
bromerade difenyletrar (PBDE), an-
vända som flamskyddsmedel i plast-
material och bis (4-klorfenyl) sulfon
(BCPS), använt vid produktion av
plaster som tål höga temperaturer.

högre dräktighetsfrekvens
Andelen dräktiga djur har ökat från
9 % under 1977–86 till 60 % under
1987–96. Normal dräktighets-
frekvens, d v s hos gråsälspopulatio-
ner med normal åldersstruktur i re-
gioner relativt opåverkade av miljö-
gifter, uppges vara cirka 80%.

Förekomst av livmoderföränd-
ringar i form av förträngningar och
tumörer (leiomyom) indikerar en
hormonstörning hos Östersjöns grå-
sälar. Både PCB och DDT är hormon-
störande substanser, och det finns
fortfarande en hel del PCB i eko-
systemet. Andelen förträngningar
(stenoser och ocklusioner) i liv-
moderhornen har minskat – från
42 % under 1977–86 till 11 % under
1987–96. En tendens till minskning
av frekvensen livmodertumörer kan
också noteras. Under perioden 1987-
1996 var frekvensen 43 %, medan
den under 1977–1986 var hela 53 %.
Frekvensen låg 1987–1996 fortfa-
rande på en anmärkningsvärt hög
nivå. Livmodertumörer av denna typ
förekommer i synnerhet hos äldre
djur.

Under perioden 1997–2000 har
ett för litet antal könsmogna och
äldre honor inkommit för att tillåta
säkra jämförelser med tidigare perio-
der vad gäller frekvenser av livmoder-
tumörer, ocklusioner/stenoser och
dräktigheter.

Dräktighetsfrekvensen hos gråsäl  har ökat de senaste åren.

Fertility among grey seals has increased during recent years.
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