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Övervakning av effekter av 
miljögifter på Östersjöns 
sälpopulationer 

• Naturhistoriska Riksmuseet 
studerar sedan mitten av 1970-
talet Östersjöns sälar, dels genom 
årliga inventeringar för att följa 
populationsutvecklingen och dels 
genom undersökningar av sälarnas 
hälsotillstånd. Sedan 1989 är 
dessa undersökningar en del av 
den marina miljöövervakningen 
som finansieras av 
Naturvårdsverket och Havs och 
vattenmyndigheten 
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Varför sälar i 
 i övervakningen av miljögifter? 
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•Sälar är starkt exponerade för persistenta miljögifter i havet 
 

•Reproduktionsstörningar observerades tidigt hos säl i Östersjöområdet.  
 

•Starka samband mellan miljögifter, reproduktion 
 och beståndsutveckling 



PCB och dräktighetsfrekvens gråsäl 
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•PCB gråsäl 
1-3 år 
•Dräktighet
s-frekvens  



Vilket  avspeglas i 
populationsutvecklingen 
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Sedan mitten av 1980-talet blir 
Östersjöns sälar allt fler 
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Den positiva tillväxt i 
sälbestånden en effekt av 
minskad miljögiftsbelastning i 
sälarnas föda 

• Normal dräktighetsfrekvens bland könsmogna knubbsäls 
och gråsäls honor och normal tillväxthastighet. 

• Men fortfarande lägre tillväxthastighet i vikarebeståndet 
än förväntat. 
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Men allting är inte bra. 
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• Många sälar har tarmsår 
• Magra sälar 

 

 

Foto: Erik Isaksson 



Tarmsår hos undersökta gråsälar, 
norra och södra bassängen 

10 



Medelspäcktjocklek hos bifångade 
gråsälar 
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Vilka av de förändringar vi ser idag är kan 
vara kopplade till miljögifter? 

 • Reproduktionsstörningarna och den 
lägre tillväxten hos vikaresälsbeståndet 
har sannolikt en koppling till klassiska 
miljögifter 

• Tarmsår och magra sälar skulle kunna 
vara kopplade till ”nya” miljögifter 
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Fisk gift hälsa säl 
• Vilka gränsvärden är rätt för en säl som 

kan konsumera 5-7kg fet Östersjöfisk 
per dag? 
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Tack till: Britt-Marie Bäcklin, 
Tero Härkönen, Charlotta 
Moraeus, Torkel Lundberg, Anna 
Roos, NV och HAV 
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