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Gråsälens hälsotillstånd
Britt-Marie Bäcklin, Anna Roos och Ylva Lind, Naturhistoriska riksmuséet

På Naturhistoriska riksmuseet under-
söktes år 2004 hela kroppar eller or-
gan från sammanlagt 122 sälar från 
Sveriges östra kust. Det gynekologiska 
hälsotillståndet var liksom tidigare år 
mycket bra. Efter 1997 har inget fall 
av sjuklig förändring i gråsälshonor-
nas reproduktionsorgan kunnat ob-
serveras, och andelen vuxna gråsäls-
honor som är dräktiga ökar. De flesta 
sälar som undersökts har också varit 
vid gott hull. Förekomsten av tarmsår 
hos gråsäl är tyvärr fortsatt hög, och 
dessutom högre i Bottniska viken än i 
Egentliga Östersjön. Den ökade före-
komsten av tarmsår observerades för 
första gången i mitten av 80-talet och 
har varit hög sedan dess.

MÅNGA DRUNKNAR I FISKEREDSKAP

De flesta inskickade gråsälar som hit-
tats döda i fiskeredskap eller på land 
kom från Egentliga Östersjön, med-
an de flesta av de fällda gråsälarna 
kom från Bottniska viken. Dödsor-
saker hos 52 gråsälar var drunkning 
i fiskeredskap (48 st), Salmonellos 
(1 st), perforerat tarmsår (1 st), avli-
vad p.g.a utmärgling (1 st) och trafik-
dödad (1 st). Dessutom undersöktes 
organ från 67 gråsälar fällda under 
2003 års avlysningsjakt. 

Två gråsälar, d. v. s. ytterligare en 
säl från jakten, visade sig vara infek-
terade med Salmonella dublin. Efter-
som Salmonellos är en anmälnings-
pliktig zoonos (smittsam sjukdom 
som kan överföras från djur till 
människa), provtogs alla inkom-
mande gråsälar från Södermanland 
och Stockholms län, i samråd med 
Jordbruksverket. Inget ytterligare 
fall från dessa län har upptäckts. I 
svenska vatten är dessa de första fall 
av Salmonella som konstaterats för 
säl (Jordbruksverket & SVA:s data-
baser). Sälar med Salmonellos har 
tidigare konstaterats till exempel i 
Storbritannien, USA och på Grön-
land (Foster et al., 1998;Gilmartin 
et al., 1979;Ashfalk et al, 2002). Sal-

monella-serotypen dublin är annars 
vanligast bland nötkreatur (Källenius 
& Svenson, 2001). Den trafikdöda-
de gråsälen var en årsunge som för-
irrat sig ut på en väg och blivit över-
körd av en skogsmaskin. Sälen var 
mycket ung och det fanns inga teck-
en på att den börjat äta fisk, endast 
några lingonblad och barr återfanns 
i magsäcken. 

TARMSÅR FORTFARANDE VANLIGT

Tarmsår av måttlig till allvarlig  grad 
noterades i 49 av 115 (43%) un-
dersökta gråsälar. Av sälarna från 
Bottniska viken hade 57% tarms-
år. Motsvarande siffra för Egentliga 
Östersjön var 20%. Antal gråsälar 
med tarmsår av måttlig och kraf-
tig grad ökade i mitten av 80-talet 
i hela Östersjön. Det har dessutom 
visat sig vara en geografisk skillnad 
i förekomst av tarmsår bland gråsä-
lar. En signifikant högre förekomst 
har observerats i gråsälar från Bott-
niska viken jämfört med gråsälar från 
Egentliga Östersjön. Denna skillnad 
har observerats både bland fällda och 
drunknade djur. 

Mot bakgrund av att den högsta di-
oxinbelastningen verkar vara i Botten-
havet har en jämförande analysstudie 

Perforerande tarmsår med utbredning från slutet av tunntarmen, hela blindtarmen och främre delen 
av grovtarmen. En skarp gräns ses mellan sårområdet (vänster) och den friskare delen (höger) i grov-
tarmen. Perforationsstället är indikerat med en pil. Tarmsåret fanns i en 20 år gammal gråsälshane 
som hittades död på isen i Stockholm 9/1 2003.

Perforating intestinal ulcer of posterior ileum, caecum and anterior part of colon. Note the sharp 
demarcation between the necrotic ulcer area (left) and the healthy colonic mucosa (right). Perfora-
tion site (arrow) is indicated. Twenty-year-old grey seal male found dead on ice in the Stockholm 
archipelago on January 9, 2003. Photo: Anna Roos    
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av dioxinhalter mellan gråsälar med 
och utan tarmsår från Bottniska viken 
och Egentliga Östersjön inletts i år. 

Hos sex gråsälar observerades 
kraftig binjurebarkshyperplasi (bi-
njurebarksförtjockning) och hos två 
stycken lindrig och kraftig arterio-
skleros (åderförfettning), patologiska 
fynd som under 70-, 80- och första 
hälften av 90-talet var vanliga bland 
gråsälar äldre än 10 år. Huruvida en 
tendens till minskad förekomst är 
verklig eller inte är svårt att säga då 
även antalet äldre sälar som kommer 
in till NRM har minskat. I övrigt no-
terades ett leiomyom (godartad glatt 
muskelcellstumör) i grovtarmen hos 
en gråsäl och måttliga leverskador av 
parasitär typ i sex gråsälar. 

Endast 3 vikare inkom under året 
för undersökning varav två drun-
knat och en misstagits för gråsäl un-
der avlysningsjakten.  Av de drunkna-
de vikarna hittades en i Kalmarsund, 
i närheten av Ölands norra brofäste 
och den andra i Västerbottens län. 
I den skjutna vikaren noterades ett 
måttligt grovtarmsår.

Året som gått            Gråsälens hälsotillstånd 


