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Totalt räknades som mest nästan
5 500 gråsälar vid den svenska Öster-
sjökusten under perioden 20/5–2/6.
Det är betydligt fler sälar än vad som
räknades under år 2001 (4 475). Ök-
ningstakten för hela svenska Öster-
sjökusten under perioden 1990–2002
beräknas till 8,7%.

Den regionala fördelningen av grå-
sälar vid bådorna var följande:
• c.a. 200 Skåne, Småland och

Gotland
• c.a. 1 200 Östergötland och Sörmland
• c.a. 2 400 Stockholms skärgård
• c.a. 1 700 Bottniska viken

SÄLPOPULATIONEN ÖKAR

Tillväxttakten skiljer sig åt mellan de
olika kustavsnitten. Lägst tillväxt har
södra Östersjön (Måkläppen, Värna-
näs, Burgsviken och Örö sankor),
som sedan 1990 har en tillväxt på c.a.
5,8% årligen. Snabbast tillväxt har
beståndet i norra Egentliga Östersjön
(Sörmlands och Östergötlands skär-
gård), 13,5% årligen sedan 1990.
Detta tyder på att fler sälar utnyttjar
denna region under pälsbytet än ti-
digare. Gråsälarna i Stockholms skär-
gård och Ålands hav uppvisar en ök-
ningstakt på 7,6% sedan 1990, vil-
ket är nära den som visas för Öster-
sjökusten som helhet.

Sälpopulationen i Bottenhavet och
Bottenviken har ökat med c.a. 11%
årligen sedan 1990. Den stora ök-
ningen som uppmätts i denna region
sedan föregående år beror sannolikt
på att den varma våren, som med-
förde att all is var borta till räknings-
perioden. En stor andel av sälarna i
denna region byter normalt sin päls
på isen, och räknas därför inte med
nuvarande metodik. Därför bör årets
ökning inte betraktas som att bestån-
det ökat mycket kraftigt sedan före-
gående år, utan snarare att en större
andel av beståndet räknades under
2002.

De sälar som byter päls på isen har
tidigare år medfört en möjlig felkälla
eftersom inventeringsinsatsen över
isen ofta varit otillräcklig. Årets inven-
tering är inte förknippad med denna
felkälla och bör därför ge en ovanligt
bra bild av gråsälsbeståndet i Öster-
sjön som helhet. Det bör dock note-
ras att eftersom inventeringarna av de
sälar som byter päls på is tidigare va-
rit ofullständiga kan årets siffra inte
direkt jämföras med tidigare års siffror.

SAMORDNING I ÖSTERSJÖN

I Östersjön som helhet (Sverige, Fin-
land, Ryssland, Estland) räknades
c.a. 13 100 gråsälar under inventer-
ingsperioden (20/5–2/6 2002). Sam-
ordningen sker för att i möjligaste
mån undvika dubbelräkningar av
djur i angränsande regioner. Sälar
kan snabbt förflytta sig mellan när-
liggande regioner och samma sälar
riskerar att räknas flera gånger om
inventeringsperioden är alltför ut-
sträckt. Att helt undvika dubbelräk-

ningar är inte möjligt med nuvarande
inventeringsmetodik (huvudsakligen
räkningar från båt av lokala obser-
vatörer) utan skulle kräva övergång
till flyginventeringar där hela kust-
sträckan kan räknas på en eller ett
par dagar. Detta är inte möjligt att
genomföra inom nuvarande budget-
ram.

Räkningar av antalet gråsälskutar
genomfördes under mars 2002. To-
talt räknades 1 387 kutar födda på
land i Östersjön (Sverige 356, Finland
217 och Estland 814). Det totala an-
talet kutar födda på land är natur-
ligtvis något större, eftersom räkning-
arna enbart ger en bild av antalet
kutar på plats under räkningsdagen.
Kutar födda tidigt eller sent i perio-
den syns inte i dessa siffror. Dock bör
merparten av kutarna på land ha räk-
nats, eftersom majoriteten föds un-
der en mycket kort period i månads-
skiftet februari–mars. Inga samord-
nade insatser för att räkna kutar födda
på isen genomfördes under året.

Sälpopulationen i Bottenhavet och Bottenviken har ökat med c.a. 11% årligen sedan 1990.
Ökningstakten för hela svenska Östersjökusten under perioden 1990–2002 beräknas till 8,7%.

The average growth rate of the grey seal population in the Bothnian Bay and the Bothnian Sea
is 11%. For the entire Swedish Baltic coast the growth rate is 8.7%.

Året som gått            Gråsäl

1988    1990      1992      1994     1996     1998     2000     2002

Årtal

Gråsäl, svenska Östersjökusten

A
nt

al
 r

äk
na

de
 g

rå
sä

la
r

3000

2000

1000

0

2000

1000

0

4000

2000

0

Stockholms och Ålands skärgård
Bottniska viken

Norra Egentliga Östersjön
Södra Egentliga Östersjön

Svenska kusten totalt


