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Sakrapporter för Knubbsäl och Vikaresäl 2004

Denna sakrapport sammanfattar något av innehållet i ett flertal rapporter på engelska
som är under tryckning i vetenskapliga tidskrifter.

Knubbsälen i Skagerrak och Kattegatt.
Sälarna i Skagerrak och Kattegatt utsattes för utrotningsjakt sedan slutet av  1800-talet
då skottpengar infördes i Danmark. Ett liknande initiativ från svensk sida ledde till att
skottpengar infördes 1908 i Hallands län och 1912 i Göteborgs och Bohuslän. Det
uttalade syftet var att utrota sälarna som sågs som konkurrenter till det mänskliga
fisket (Heide-Jørgensen & Härkönen 1988). Denna jakt gav snabbt resultat och
gråsälen utrotades som reproduktivt bestånd under 1920-talet, medan knubbsälen
minskade från en trolig nivå på nära 18000 djur till strax över 2000 i början på 1920-
talet (Fig.1). Det fortsatta jakttrycket höll ned beståndet till 2000-3000 djur fram till
början av 1970-talet då säljkt även förbjöds i Danmark. Skottpenningsystemet
upphörde på svenska västkusten 1965, och de första sälskyddsområdena inrättades
1967.
.

Figur 1: Utvecklingen i knubbsälstammen i Skagerrak och Kattegatt (svenska, danska och
norska områden tillsammans) sedan 1890. Baserat på skottpenningstatistik samt inventeringar
utförda sedan 1978. Antalet sälar givet som beräknad sann populationsstorlek

Inventeringar från både svensk och dansk sida har utförts sedan 1978, då  c:a 3000
knubbsälar fanns i området. Under den på följande 10-årsperioden ökade stammen
med 12% per år och uppgick till nära 9000  under år 1988 då en virusepidemi
(Phocine Distemper Virus, PDV) slog ut halva beståndet. Eftersom hanarna drabbades
hårdare än honorna, kom stammen att domineras av unga könsmogna honor, vilket
ledde till en stark återhämtning under början av 1990-talet. År 2002 hade stammen
ökat till mer än 19000, men drabbades åter av en PDV-epidemi som förorsakade
mycket hög dödlighet. I motsats till händelsen 1988 drabbades sälarna i olika
geografiska områden olika hårt: I Skagerrak var dödligheten 66%, medan att jämföra
med 30% i Kattegatt. Detta mönster stärks av inventeringar utförda under 2004
(Fig.1). Vi undersöker för närvarande de faktorer som påverkade sjukdomens
spridning och genomslag i de olika populationerna.
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Två populationer av Knubbsäl i Östersjön
Knubbsälen vandrade in i Österjön för 8500 år sedan, och utförda studier visar att
populationen i Kalmarsund är den genetiskt mest avvikande populationen i hela
Europa. Den var tidigare utbredd i hela södra Östersjön inklusive Gotland, Polen och
Estland, men utbredningsområdet krympte till att omfatta tre lokaler (Värnanäs,
Eckelsudde och Abramsäng) till fäljd av den omfattande jakten under början at 1900-
talet.

Knubbsälarna i Södra Österjön finns på en svensk lokal (Måkläppen vid Falsterbo)
samt ett par danska lokaler är genetiskt nära identiska med beståndet i Kattegatt, och
är troligen sena invandrare.

Huvudutbredningsområdet för knubbsälen i Östersjön i början av seklet var liksom nu
dels kring Öland och dels kring Själlands ost och sydkust. En mindre grupp fanns
även vid södra Gotland, men de senaste årens inventeringar har inte kunnat påvisa
knubbsälar på denna lokal. Sammanställd skottpenningstatistik från Sverige och
Danmark visar att mellan 500 och 700 djur sköts årligen under perioden 1905-1910,
varefter jaktuttaget sjönk till c:a 150 knubbsälar fram till 1940. Sedan dess har mindre
än 100 djur dödats årligen fram till mitten på 1970-talet. Detaljerade data från Kalmar
län visar att c:a 50% av de dödade sälarna utgjordes av årsungar, vilket även stämmer
med uppgifter om sammansättningen av det danska materialet. Denna detaljerade
statistik gör det möjligt att modellera stammens antalsmässiga utveckling under
huvuddelen av seklet.

Det dokumenterade jaktuttaget var möjligt endast om den ursprungliga populationen
under seklets första decennium varit i storleksordningen 5000 djur. Högt jakttryck
pressade snabbt ner beståndet till drygt 1000 knubbsälar - en nivå som bibehölls fram
till 1930. En successivt fortsatt minskning skedde sedan in på 1970-talet då endast ett
par hundra djur återstod.
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Figur 2. Simulering av utvecklingen av knubbsälstammen i Östersjön 1906-1976. De markerade
linjerna anger minimala värden vid jaktbortfall om 0% till 30% (d.v.s. sälar som dödades men ej
kunnat bärgas).
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De första inventeringarna från svensk sida, som  skedde i slutet på 1970-talet,
bekräftar denna mycket låga nivå. Även om de svenska lokalerna började inventeras
mer metodiskt under 1980-talet dröjde det ända till 1990 innan de första heltäckande
inventeringarna (inkl. Danmark) kom till stånd. Den årliga tillväxthastigheten i
Kalmarsund är 7%, d.v.s  en svagare tendens än på västkusten.

Figur 3: Antal räknade knubbsälar i Kalmarsund sedan 1977. Den genomsnittliga
tillväxthastigheten har varit 7% per år.

Vikaresälen i Bottniska Viken.
Flyginventeringarna avseende vikaresälens utbredning och populationsutveckling
utfördes under perioden 17:de till 20:e April 2003. Vi följde tidigare års  metodik där
vi flög nord-sydliga transekter  över vårisen  med ett fixt avstånd om 7,5 min ostlig
bredd. Genom detta täcker vi in 13,3 % av den totala isytan, vilket med betryggande
marginal överstiger de 10% som tidigare visats vara en gräns där populations-
räkningarna kommer att få starkt ökad varians.

Resultaten påverkas även av istäckets utbredning, där  mindre isytor ger högre varians
på grund av att istäcket bryts upp tidigare, vilket leder till en mer klumpvis fördelning
av vikaresälarna. Under ”normala” år överstiger istäcket 25 000 km2, men under det
senaste decenniet har istäcket främst varietat mellan 8 000 och 12 000 km2.
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Figur 1: Sedan inventeringarna inleddes 1988 har den genomsnittliga tillväxthastigheten fram till
2004 varit 4,5% per år, vilket är mindre än hälften av tillväxtpotentialen hos vikaresäl. Den
nedsatta tillväxthastigheten har sannolikt samband med att sterilitet fortfarande är utbredd hos
vikarehonor. Även unga honor drabbas.

Antalet beräknade uppeliggande vikare under 2004 uppgick till 4748. Sammantaget
visar resultaten att tillväxthastigheten om 4,3 %, visserligen är positiv, men att
vikaresälen fortfarande har allvarliga problem, troligen knutna till nedsatt
reproduktionsförmåga.

Tero Härkönen
Nturhistoriska Riksmuseet i Stockholm
2005-03-31
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