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land, medför dels en ökad risk för dub-
belräkningar eftersom det tar tid att
täcka in hela kuststräckan, dels ökan-
de svårigheter att korrekt räkna anta-
let i djur i de allt större grupperna.

FLYGINVENTERING ÖNSKVÄRD

En harmonisering av inventerings-
metodiken till flyg inom hela Öster-
sjön är därför önskvärd.

Det är också angeläget att kunna
täcka in de sista isarna vid invente-
ringarna, något som bara kan ske med
hjälp av flyg. Flyginventeringar med-

för också en säkrare skattning efter-
som djuren räknas från flygbilder och
inte från båt eller land, och ger dess-
utom en möjlighet till kvalitetssäkring
av data genom lagring av bilderna.

Räkningsresultaten skall betraktas
som ett indexvärde som kan använ-
das för att studera beståndets utveck-
ling, inte som ett mått på den verkliga
populationsstorleken. Alla sälar byter
inte päls samtidigt och sälarna kan till-
bringa en viss tid i vattnet även under
pälsbytet. Samtidigt finns med nuva-
rande metodik en risk för att en del

djur hinner förflytta sig mellan loka-
ler och då kan räknas mer än en gång.

ISEN FÖRSVÅRADE INVENTERINGAR

Det var mycket is i skärgårdarna un-
der kutningsperioden 2003 och endast
ett mindre antal sälar föddes på land
under året. Issituationen omöjliggjor-
de kontroller av eventuell kutning i
Estland och Finland, men en kontroll
genomfördes i Sverige. Den 28 mars
observerades där 103 levande kutar i
området kring Svenska Stenarna och
Skarv i norra Stockholms skärgård.

Gråsälspopulationens hälsotillstånd
Britt-Marie Bäcklin Naturhistoriska riksmuseet

Under år 2003 inkom hela kroppar
eller organ från sammanlagt 114 sälar
från Sveriges ostkust till Naturhisto-
riska riksmuseet för patologisk-ana-
tomisk undersökning och provtag-
ning. Det gynekologiska hälsotillstån-
det hos de undersökta gråsälshonorna
var mycket gott, och så även dräktig-
hetsfrekvensen. Baserat på späcktjock-
lek bedömdes även näringstillståndet
som överlag gott.

HÖG FREKVENS TARMSÅR

Däremot består den tidigare rappor-
terade höga frekvensen av grovtarm-
sår. Situationen verkar dessutom vara
sämre i Bottenhavet än i övriga Öster-
sjön. Vi kan i dagsläget inte säga vad
som orsakar tarmsåren eller förutsä-
ga utvecklingen för sälar med tarm-
sår. Bevisligen kan tarmsåren leda till
perforation av tarmväggen med buk-
hinneinflammation och död som
följd. I en tidigare undersökning, som
bl.a. rapporterats i Bottniska viken
2000, noterades en ökning av anta-
let gråsälar med grava tarmsår efter
1986. Ökningen var signifikant bland
gråsälar 3 år och yngre. I betraktan-

de av att den nuvarande växande grå-
sälsstammens åldersstruktur är tyd-
ligt fördelad mot unga djur kan pro-
blemet öka i framtiden.

DRUNKNADE DJUR INTE SJUKARE

Obduktioner (helkroppsundersök-
ning) utfördes på 42 sälar: 38 gråsä-
lar, 3 knubbsälar och 1 vikare in-
skickade enligt tidigare rutiner, d.v.s.
de hade drunknat i fiskeredskap el-
ler påträffats döda. Dessutom inkom
organ från 72 gråsälar som skjutits
och bärgats under avlysningsjakten
år 2002. Eftersom hälsostatus på de
skjutna sälarna endast kunnat stude-
ras på ett antal organ per djur så ger
inte dessa undersökningar en lika
fullständig bild av hälsosituationen
som obduktionerna av de drunkna-
de djuren. Det har tidigare spekule-
rats i att säl som drunknar i redskap
skulle vara sjukare än den övriga
populationen. Intressant är dock att
där jämförelser mellan drunknade
och skjutna sälar kunnat göras, så
stämmer den patologiska bilden över-
ens mellan dessa grupper av djur.

Antalet hanar dominerade bland

drunknade sälar och sälar som hit-
tats döda. Av de 38 obducerade
gråsälarna var 30 st hanar och 8 st
honor. Två av de 8 honorna var köns-
mogna varav den ena sälens äggstock
innehöll en gulkropp tydande på ägg-
lossning och den andra sälen var
dräktig. Näringstillståndet var i de
flesta fall gott eller mycket gott. För-
utom drunkning i fiskeredskap, vil-
ket drabbade 35 st, var en säl avli-
vad i fiskeredskap, en hade dött av
lunginflammation och en dog av per-
forerande tarmsår.

Den vanligast förekommande
sjukliga förändringen hos gråsälarna
var sår i grovtarmen. Cirka hälften
av de obducerade sälarna som drunk-
nat mellan Stockholm och Norrbot-
ten hade tarmsår i en storlek över-
stigande 10 mm i diameter. Denna
skada sågs ej hos sälarna från Öster-
götland och Kalmar. Hos 6 gråsälar
påträffades leverskador, 5 st hade
binjurebarksförtjockning och 2 st
hade arterioskleros (”åderförkalk-
ning”). Iakttagna leverskador miss-
tänks ha samband med en parasit-
infektion och ska utredas närmare.

Året som gått Gråsäl hälsa
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Havsörn
Björn Helander Naturhistoriska riksmuseet/Naturskyddsföreningen

Året som gått Havsörn

företogs på is. Åldern varierade från
årsungar upp till 34 år, med en topp
mellan 4 och 10 år.

Av honorna var 72% könsmogna,
och i de flesta fall var båda äggstockar-
na och livmodern medskickade. I
samtliga fall där reproduktionsorga-
nen var tillgängliga för bedömning
hade honorna en gulkropp i den ena
äggstocken som tecken på äggloss-
ning. Alla honor som sköts under och
efter implantationsperioden, utom en,
var dräktiga. Inga sjukliga förändring-
ar kunde för övrigt ses i reproduk-
tionsorganen. Av hanarna var 70% i
könsmogen ålder (4 år och äldre). För
82% av de skjutna gråsälarna fanns
uppgift om späcktjocklek som i de fles-
ta fall var mycket gott till gott. En-
dast i ett fall var hullet mindre gott.
Kraftig binjurebarksförtjockning kon-
staterades i 4 fall och en säl hade le-
verskador.

En anmärkningsvärt stor andel av
sälarna befanns ha tarmsår översti-
gande 10 mm i diameter, närmare
bestämt 42% av honorna och 43%
av hanarna. Frekvensen är större
bland sälar födda under 1990-talet.
Tarmsårsfrekvensen är även högre
bland gråsälarna i Bottenhavet (Väs-
ternorrlands och Gävleborgs län)
jämfört med Bottenviken (Norrbot-
ten och Västerbottens län) och Stock-
holm/Uppsala regionen.

De tre undersökta knubbsälarna och
vikaren uppvisade makroskopiskt inte
några sjukliga förändringar. Samtliga
av dessa hade drunknat i fiskeredskap.

TARMSÅR ÄVEN BLAND DE SKJUTNA

Naturvårdsverket beslutade att avlys-
ningsjakt efter gråsäl år 2002 skulle
få bedrivas i sex län, från Norrbotten
t.o.m. Stockholm. Totalt gavs tillstånd
att skjuta 150 djur, där fördelningen
mellan länen återspeglar skadefrek-
vensen med viss hänsyn tagen till sä-
larnas utbredning. Utöver avlysnings-
jakten utfärdades personliga tillstånd
att skjuta 50 gråsälar till fiskare som
hade stora sälskadeproblem. Merpar-
ten av dessa tillstånd gavs till fiskare
verksamma i Södermanland, d.v.s.
utanför det område som omfattades
av avlysningsjakten. Villkoret för jak-
ten, och för att få behålla sälen, var
att jägaren skickade inre organ och
vissa prover till Naturhistoriska riks-
museet för undersökning. Samman-
lagt sköts 79 gråsälar varav 72 bär-
gades och provtogs. Material från 2
djur kasserades p.g.a. kraftig förrutt-
nelse. Bland de skjutna gråsälarna
dominerade honorna som var 40 st
och hanarna var 32 st. I Norrbottens
län sköts nästan bara honor. Inför
eventuell fortsatta jaktsäsonger bör
det undersökas om könsfördelningen
kan ha ett samband med att jakten

Åldersfördelning
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Åldern bland de skjutna sälarna varierade från
årsungar upp till 34 år, med en topp mellan
4–10 år.

The age among the killed seals varied from
yearlings up to 34 years with a peak between
4–10 years.

Tarmsårsfrekvensen är högre bland gråsälarna i
Bottenhavet (Västernorrlands och Gävleborgs
län) jämfört med Bottenviken (Norrbotten och
Västerbottens län) och Stockholm/Uppsala
regionen. Figuren visar andelen av de skjutna
gråsälarna med tarmsår överstigande 10 mm i
diameter i procent (N= antal gråsälar).

The prevalence of intestinal ulcers is higher
in the Bothnian sea compared to the Bothni-
an bay and the northern part of the Baltic
proper. The figure shows the part of the killed
grey seals with intestinal ulcer exceeding 10
mm in diameter (N= number of grey seals
examined).

Den svenska havsörnsstammen ex-
panderar långsamt vidare, och vi har
nu reproducerande lokala bestånd
längs hela den svenska Östersjökus-
ten utom allra längst i söder. Under
2003 kunde häckningsutfallet faststäl-
las för totalt 207 revirhållande par
längs kusten, varav 60 i Bottniska vi-
ken (ner till och med Uppsala län) och
147 i Egentliga Östersjön (från och
med Stockholms län och söderut).

KRAFTIG STORM

Häckningsutfallet för kusten som hel-
het blev jämförelsevis dåligt – 58% av
häckningsförsöken lyckades, vilket är
den lägsta siffran för kustbeståndet på
tio år. En stor del av förklaringen till
detta finns i den kraftiga storm som
drog fram den 5 april och drabbade
särskilt Roslagskusten hårt. Stormen
rev där ner flera bebodda bon, och fle-
ra häckningar verkar ha avbrutits

strax efter stormen även där själva
bona inte blåste ner. En större andel
av häckningarna lyckades vid Bottnis-
ka vikens kuster, 68% jämfört med
53% längre söderut.

MINDRE KULLAR I BOTTNISKA VIKEN

Den genomsnittliga kullstorleken var
däremot betydligt sämre i Bottniska
viken än i Egentliga Östersjön. An-
talet ungar i de kullar som lyckas är


