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Abstract 
 
During the 1960´s and 1970´s the number of grey seals in the Baltic Sea was decreasing 
rapidly, mostly due to hunting and toxic substances like DDT and PCB. When hunting 
became less intense and toxic substances decreased in the environment the grey seal 
population started to increase. Today grey seals are found common in the Baltic Sea and have 
started to become a big treat and a problem to the fishing industry. The grey seal destroys and 
enters fishing traps and consumes large quantities of the fish that have been caught.  
The knowledge of the grey seal, like abundance and food preferences, is today limited. It is 
also important to define the position of the grey seal in the ecosystem in the Baltic Sea and to 
be able to predict changes that could occur if the population would rapidly decrease or 
increase. This project was therefore started in an attempt to increase the knowledge about the 
grey seals food preferences. The study was made in tree separate parts. Part one contained 
analyses of prey remains from stomachs and digestive tract from fourteen individuals put 
down in two geographically separate areas. The collected material from the seal digestive 
tract was cleaned and otoliths (hearing stones from fish), scales and back vertebra from fish 
eaten by the grey seal were sorted out. With the help of hard parts collected from the 
intestines the food preferences of the seals could be estimated. Eight different species of prey 
was found. The species were herring (Clupea harengus membras), sprat (Sprattus sprattus), 
common whitefish (Coregonus spp), perch (Perca fluviatilis), salmon (Salmo salar), trout 
(Salmo trutta) and roach (Rutilus rutilus). In two of the digestive tracts several individuals of 
the isopod Saduria entomon were found. No earlier studies describe the isopod as a food 
source for the grey seals in the Baltic Sea. The findings are therefore unique information. The 
results showed that during summer the main part of the grey seal diet in the gulf of Sundsvall 
and in the surrounding coastal area of Hårte was herring and sprat. No significant difference 
in food preferences was shown between the investigated seals from the gulf of Sundsvall and 
seals from the surrounding coastal area of Hårte. 
The second part was made to investigate if it was possible to build a floating platform that 
would work as a resting place for the grey seal. The surface of the platform was covered by a 
layer that keeps the seal scats on the platform so that it could be collected. Otoliths from 
herring and common whitefish were found on the floating platform. Because the platform 
could not be under surveillance during the whole study some uncertainties about whether the 
otoliths found came from grey seal or from resting cormorants or other fish eating birds. 
However, the otolit size is linearly related to the fish size and this relationship can be used to 
track the predator. Otoliths from herring taken by grey seals and otoliths found on the 
platform were significantly bigger than the otoliths originating from the prey of cormorants. 
The results indicated that the common whitefish size was too big for a full grown cormorant 
bird to consume. The common whitefish size showed that it probably not had been cormorants 
that had deposited the otoliths on the platform. The platform method was concluded 
promising but it needs to be modified in order to work more effective in the future. 
In the third part scats were collected from the area of Österåsen to increase the amount of 
information about the grey seals food preferences.  
The knowledge of the grey seals diet in the Baltic Sea is today limited and few similar study’s 
have earlier been made. The collected scats and otoliths in this project are therefore unique. 
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Sammanfattning 
 
Efter att gråsälsstammen i Östersjön minskat dramatiskt under 1900-talet, beroende bl.a. på 
jakt och miljögifterna DDT och PCB, har den från 1970-talet och fram till idag ökat i tillväxt 
och tillväxer fortfarande i en snabb takt. Då gråsälen har ökat i antal har också fisket som 
näring börjat ta skada. Sälen går in i redskap, förstör och äter upp den fångade fisken. 
Kunskapen om gråsälen är också begränsad i synnerhet gällande dess födosammansättning. 
Det är också viktigt att känna till gråsälens roll i Östersjöns ekosystem för att bättre kunna 
förutse framtida förändringar som uppstår om populationen fortsätter att öka eller börjar 
minska i antal. 
Med detta som bakgrund genomfördes tre undersökningar i detta examensarbete, alla med 
målet att ta reda på gråsälens födosammansättning.  
Första undersökningen innefattade en analys av fjorton avlivade gråsälars mag- och 
tarmpaket. Gråsälarna avlivades inom två geografiskt fördelade områden vilket gav 
möjligheten att jämföra om det fanns skillnader i födosammansättningen och på så vis ge svar 
på ytterligare frågor, exempelvis om sälar inom de olika områdena påverkar yrkes -och- 
fritidsfisket på olika sätt. Med hjälp av otoliter (hörselsten hos bytesfisken), fjäll och 
ryggkotor från mag- och tarmpaket erhölls en bild över sälens födosammansättning. Åtta 
fiskarter identifieras med hjälp av otoliter. Arterna var strömming (Clupea harengus 
membras), skarpsill (Sprattus sprattus), sik (Coregonus spp), abborre (Perca fluviatilis), lax 
(Salmo salar), havsöring (Salmo trutta) och mört (Rutilus rutilus). I två av sälindividerna 
hittades Skorv (Saduria entomon) vilket inte tidigare nämnts i litteraturen som gråsälens 
födotyp. Fyndet av skorv samt att den kan ingå som födotyp hos gråsälen är således unik och 
helt nytt för Östersjön. Under sommaren bestod huvuddelen av födan hos sälen i 
Sundsvallsbukten och i området kring Hårte av strömming och skarpsill. Ingen signifikant 
skillnad i födosammansättning var synlig mellan de två fördelade områdena och de 14 
avlivade gråsälsindividerna. 
I en andra undersökning utvecklades en metod med en sälflotte för att erhålla fekalier från 
gråsälen i området kring Sundsvallsbukten. Dessa fekalier skulle senare kunna analyseras och 
ge en tydligare bild över gråsälarnas födosammansättning. En fungerande sälflotte skulle 
kunna insamla unik information som idag inte finns tillgängligt från Östersjön. Från sälflotten 
insamlades otoliter från strömming och sik. En viss osäkerhet fanns om otoliterna som 
insamlades från flotten kom från gråsäl eller skarv. Då bredd och längd på otoliter kan 
relateras till fiskens ursprungsstorlek (längd och vikt) genomfördes en jämförelse mellan 
otoliterna från mag- och tarmundersökningen och otoliter från ett tidigare genomfört 
skarvförsök. Otoliter från strömming tagen av gråsäl och strömming hittad på flotten var 
signifikant större än otoliter från strömming tagen av skarv.  
Beräkning av längd och vikt från sikotoliterna från flotten visade en största storlek på sik som 
motsvarar en fullvuxen skarvs dagliga födointag. Detta gav indikationer på att otoliterna på 
flotten inte deponerats av skarv. Materialet som insamlades från flotten ansågs vara deponerat 
av gråsäl. Försöket med en sälflotte gav lovande resultat men måste utvecklas vidare för att 
fungera mer effektivt.  
Avslutningsvis genomfördes ett tredje försök där insamling av fekalier skedde från en känd 
viloplats för sälar inom försöksområdet som kallas Österåsen. Analys av de insamlade 
fekalierna från Österåsen visade uteslutande på otoliter från strömming. 
Insamlat material som ger information om födosammansättning hos Östersjöns gråsälar är 
bristfälligt och liknande försök med en sälflotte har aldrig tidigare genomförts.   
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Inledning 
Gråsälen är toppkonsument och därför en nyckelart i Östersjöns ekosystem. Om gråsälen 
försvinner, alternativt ökar kraftigt i antal, kan det resultera i stora förändringar och s.k. 
trofiska kaskader. I trofiska kaskader ger en specifik förändring utslag på flera andra nivåer i 
ett system, här i Östersjöns ekosystem (Österblom et. al. 2007). Det är därför viktigt att öka 
kunskapen om gråsälens ekologi och inte minst om dess födosammansättning. Andra faktorer 
som understryker behovet av kunskap är att gråsälpopulationen i Östersjön för bara ett par 
decennier sedan var allvarligt hotad, och att det för närvarande finns en stark interaktion 
mellan gråsälen och yrkesfisket i området (Fjälling 2005, Königson et. al. 2007).  

Gråsälens biologi 
Runt Sveriges kuster finns tre arter av säl. Gråsäl (Halichoerus grypus), vikaresäl (Phoca 
hispida) och knubbsäl (Phoca vitulina). Gråsälen är Östersjöns största marina däggdjur. 
Hanen kan väga över 300 kg och honan upp mot 200 kg (Jägareförbundet 2007, Jensen 1993). 
En stor del av gråsälarna i Östersjön hittas under tiden vår till höst i de norra delarna och 
tidvis vid inloppet till älvar. Under vintern lämnar gråsälen Bottenviken och Bottenhavet och 
söker isfria vattenområden längre söderut i Ålands hav och över mot Baltikum. Gråsälen finns 
främst i områden ute i kustbandet som har klippor och skär där den kan vila. Vid brist på 
sådana viloplatser går den ibland också upp på stränder (Jensen 1993).  
Gråsälen återkommer till platserna längre norrut under våren för kutningen. Vid födseln av 
kuten söker sig gråsälshonan till platser med drivis och vid brist på is till landområden i de 
yttre delarna av skärgården. 

Gråsälens historia i Östersjön under 1900-talet 
Gråsälen är idag Östersjöns vanligaste sälart. I början av 1900-talet hade den en beräknad 
populationsstorlek på ungefär 100 000 individer (Hårding och Härkönen 1999). En intensiv 
jakt reducerade sälpopulationen under början av 1900-talet (Jensen 1993). Under 1960 och 
1970-talet minskade antalet gråsälar i Östersjön ytterligare på grund av miljögifter som PCB 
och DDT (Anon 2001, Naturhistoriska riksmuseet 2007). 
Inventeringar genom fotoidentifiering har genomförts under total sex år (Hiby et. al. 2007). 
Under år 2004 räknades antalet gråsälar till 17 640 individer. Med den uppskattade 
tillväxthastigheten (7,5 %) beräknades gråsälspopulationen för år 2006 till 24 000 individer, 
vilket är långt färre än det antal som fanns i Östersjön under 1900-talets början. 

Gråsälens födosammansättning i Östersjön 
De undersökningar som genomförts av gråsälens födosammansättning i Östersjön har pekat 
mot att födan enbart består av fisk (Söderberg 1974, Lundström et. al. 2007). Vid dessa 
undersökningar har det då visat sig att födan främst består av strömming, skarpsill och sik 
(Lundström et. al. 2007). Underlaget vid dessa analyser har främst varit otoliter och andra 
hårda rester från fisk insamlade från sälars mag- och tarmpaket. Otoliter består av kalk och 
finns hos alla fiskarter. I huvudet hos fisken hittas tre par av otoliter varav det största 
otolitparet kallas sagitta. Utseendet hos sagittaotoliterna är artspecifika vilket gör att de kan 
användas vid identifiering (Härkönen 1986). Otoliterna bryts inte ned lika lätt som benbitar 
när de passerar gråsälens matsmältningssystem och hittas därför ofta i mag- och tarmpaket 
från gråsälen samt i fekalier (Söderberg 1974). 
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Målet med undersökningen samt hypoteser 
Målet med undersökningen har varit att klarlägga gråsälens födosammansättning på två 
lokaler vid Bottenhavskusten genom analys av mag- och tarminnehåll hos avlivade djur, samt 
att testa en ny metod för insamling av sälfekalier. Metoden bestod av en flotte där sälar kan 
vila och där de då lämnar fekalier.  
Följande hypoteser formulerades för detta arbete. 
 
H1: Det finns en skillnad i födosammansättning mellan sälar som uppehåller sig i olika 
geografiska områden. 
 
H2: Gråsäl lämnar fekalier vid besök/vila på flytande objekt. 
 
H3: Sälfekalier från flytande objekt skiljer sig inte från sälfekalier insamlade från naturliga 
viloplatser på skär. 
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Material och metod 
Detta arbete genomfördes på två utvalda platser i Östersjön. De två platserna för 
undersökningen hittas inom Sundsvallsbukten och området kring Hårte (Figur 1). 
 

Undersökningsområde 

 
Figur 1. Karta över Sverige med försöksområde ett och två utmärkta. I den mellersta rutan finns en förstoring 
över området där båda undersökningsområdena finns utmärkta. Österåsen ligger sydöst om Sundsvall i 
Sundsvallsbukten. Den översta rutan visar en förstoring av området runt Storholmen. Hårte ligger ca 3 mil söder 
om Sundsvall och finns utmärkt i den nedre rutan. 
 



Födosammansättning hos gråsäl (Halichoerus grypus) samt test av flotte för insamling av sälfekalier 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 9 

Mag- och tarmpaket insamlades från gråsälar som infångats och avlivats på spridda platser 
inom de två undersökningsområdena i Sundsvallsbukten och Hårte under perioden juni till 
juli. Sälarna avlivades efter att ha infångats i en s.k. push-up fälla som är uppbyggd med ett 
fiskhus och ledarmar som ska leda fisken in i fiskhuset. I jakt på föda söker sig gråsälen in i 
fällan för att där ta infångad fisk. Genom att preparera fiskhuset med en stängningsanordning 
kunde gråsälen infångas för att sedan avlivas. De avlivade sälarna skickades direkt till SVA 
(Statens Veterinärmedicinska Anstalt) där urtagna mag- och tarmpaket förvarades i fryst 
tillstånd till dess att det var dags för genomgång och analys.    
Sälflotten placerades inom undersökningsområdet nära en plats där sälar ofta uppehåller sig 
under sommar och höst utanför Sundsvallskusten (Figur 1). Platsen heter Österåsen (latitud N 
62°20´ 27.14´´ longitud E 17°34´ 5.04´´) och ligger sydväst om fyren Gubben och sydost om 
Storholmen. Platsen valdes ut efter rekommendationer från forskare på Fiskeriverket samt 
efter resultatet av ett antal intervjuer som genomförts med personer som känner till området 
och dess tillgång på gråsäl. Intervjuerna innehöll uppgifter om platser där gråsäl ofta var 
synlig och vid vilken tid på året sälen fanns där. Andra tecken som visade på att gråsäl fanns 
inom de två områdena var skador på utplacerade fiskeredskap och laxfällor tillhörande de 
lokala fiskarna. Flotten placerades vid Österåsen som ligger cirka 500 meter från Storholmen 
och cirka 1,5 km från Alnön. Runt Österåsen är det maximala djupet på runt 40 meter. Flotten 
placerades mellan 15 och 20 meter utanför Österåsen där djupet var cirka fyra meter. 
Juni är tidsperioden då strömmingens lek avslutas och den åtföljs av att siken kommer in mot 
land för att äta av strömmingsrommen. I slutet av juni och början av juli migrerar lax och 
öring genom området under sin lekvandring mot hemälven. Under hela perioden juni till 
november finns strömming, skarpsill, sik, abborre och mört inom Sundsvallsbukten och inom 
området kring Hårte (Peter Nordin m.fl.). 

Undersökning av födosammansättning 

Insamling och preparering 
En genomgång av fjorton mag- och tarmpaket från gråsäl (n=14) som avlivats inom området 
för undersökningen under sommaren 2007 genomfördes. Gråsälen som användes i 
undersökningen infångades och avlivades inom två separat uppdelade områden. Område ett 
representerade Sundsvallsbukten och område två representerade Hårte. Hårte ligger ca 3 mil 
söder om Sundsvallsbukten. Tillvaratagandet av mag- och tarmpaket utfördes på SVA i 
Uppsala och analys av mag- och tarminnehåll genomfördes därefter på Fiskeriverkets lokaler i 
Öregrund. Vid genomgången av mag- och tarmpaket klipptes all tarm upp och sköljdes under 
rinnande vatten över en behållare med ett finmaskigt nät (maskstorlek 0,20 mm). Allt material 
sköljdes därefter noggrant. Otoliter och identifierbara benrester, t.ex. svalgbenständer (finns 
hos alla cyprinider), sorterades ut. Det finsorterades vid ett senare tillfälle i 
Sötvattenslaboratoriets lokaler på Lovön. 
Fekalier och otoliter insamlades också med hjälp av en sälflotte (Figur 2, Figur 15). Flotten 
erbjöd sälar en viloplats och möjliggjorde tillvaratagandet av deponerade fekalier. Metoden är 
inte tidigare beskriven i litteraturen. Närmast ligger ett försök där en flotte användes för att 
samla upp nedfallande spybollar från ett över vattnet utskjutande träd med skarvbon 
(Gagliardi et. al. 2002).  
Vid insamling av fekalier och otoliter användes i huvudsak en dammsugare försedd med 
grovseparationsbehållare och driven av en bensindriven generator. För att effektivisera 
uppsugningen hälldes samtidigt vatten över det område som bearbetades. Fekalier insamlades 
också från de naturliga liggplatserna på klippor och bådar vid Österåsen (Figur 8, Figur 9). 
Insamlingen gjordes för hand med spatel och med hjälp av dammsugaren. 
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Bearbetning av insamlat material – sortering, identifiering 
Otoliter skiljdes från andra hårda rester (ben och ryggkotor) och torkades. Otoliterna 
artbestämdes med hjälp av befintliga otolitnycklar (Härkönen 1986) samt med ett 
uppslagsverk över otoliter på CD-rom (Leopold et. al. 2001). Tveksamheter vid artbestämning 
med hjälp av Sagittaotoliter avgjordes genom en närmre identifiering av fjäll eller ryggkotor. 
Ryggkotor bestämdes utifrån en nyckel för ryggkotor från fisk (Watt et. al. 1997). Insamlade 
fjäll bestämdes med en nyckel för fjäll från fisk i europeiska sötvatten (Steinmetz et. al. 
1991). Antalet bytesfiskar bestämdes genom den största förekomsten av vänster eller höger 
sagittaotoliter. Huvuddelen av arbetet genomfördes med hjälp av stereomikroskop (Leica 
MZ6 förstoring 1, 1,6 samt 2 och Wild Heerbrugg förstoring 0,9). 
 
En multivariat analys (MDS, ordination med non metric Multi Dimensional Scaling) 
genomfördes på det insamlade materialet (Figur 4). Testet genomfördes i programmet 
PRIMER (Plymouth Routines on Multivariate Ecological Research). Sälarnas 
födosammansättning jämfördes med Bray-Curtis likhetsindex. En mer lik 
födosammansättningen mellan individerna visar markeringar i figuren som ligger tätare 
sammanslutna till varandra. Om gråsälarnas födosammansättning helt skiljde sig åt mellan de 
två grupperna i de två områdena så ska den skapade MDS visa två väl avskiljda grupper. Om 
födosammansättningen inom de två grupperna var likt varandra skulle individernas 
markeringar i respektive grupp ligga tätare mot varandra i MDS-analysen. För att även ge 
bytesfisk som bara hittats i små mängder en genomslagskraft rottransformerades insamlade 
data. Den multivariata spridningen inom och mellan grupperna mättes. En coefficient IMD 
(Index of Multivariate Dispersion) varierar mellan -1 och 1 där en siffra på 0 betyder att det 
inte är någon skillnad mellan jämförda grupper. Eventuella skillnader i födosammansättning 
testades signifikant med ett permutationstest.  

Flotten 

Flottens uppbyggnad och utseende 
Från företaget SF Marina beställdes en ponton (SF31). Betongkonstruktionen hade måtten 0,5 
x 1,9 x 2,3 meter och var fylld med cellplats vilket gav flotten dess flytkraft. På flottens yta 
monterades ett understa lager av s.k. viraduk (finmaskigt nylonnät) och ett översta lager av 
ribb (badhusmatta). Viraduk och ribb (Figur 10, 11) fixerades till flotten med hjälp av ett antal 
aluminiumprofiler (Figur 12) som var fastskruvade längst flottens kanter. Flottens yta 
medförde att fekalier från besökande gråsäl samlades upp utan att spolas bort för att sedan på 
ett enkelt sätt kunna insamlas för analysering av gråsälens födosammansättning. Flotten 
förankrades med hjälp av två 500 kg betongtyngder (Figur 13) utmärkta med var sin boj. 
För att se om gråsäl använde flotten och för att säkra så att inte skarv använde flotten (vilket 
kunde resultera i missvisande resultat om sälfekalier och upplösta spybollar från skarv 
blandades) hölls flotten till en början under uppsikt.  
Fekalier som eventuellt blev kvar på flotten efter ett besök av gråsäl trycks mekaniskt ned 
mellan ribborna av sälarnas tyngd för att så småningom lösas upp av regn och vågor. Hårda 
beståndsdelar, främst otoliter, stannar kvar mellan ribborna eller förflyttas av vågor ner till 
uppsamlingsrännor längs flottens sidor. Längs två av flottens kanter veks viraduken in så att 
dräneringsrännor bildades (Figur 14). Rännornas ändar säkrades med brickor och bultar så att 
eventuella fekalier som nedsköljts från flotten samlades upp utan att spolas ut i havet. Vid 
tömning av uppsamlat material från flotten avlägsnades säkringen på dräneringsrännan. 
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Figur 2.  Bilden visar sälflotten och dess fastsättning vid Österåsen. Flotten är fastsatt i förankringstyngderna 
med kättingar. Förankringstyngderna är utmärkta med bojar.  
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Övervakning och observationer 
Övervakning av flotten genomfördes från Storholmen och från Österåsen. Övervakningen 
genomfördes dels genom kikarobservationer från Storholmen, som visuell observation från 
båt men också från själva Österåsen i form av filmning. Observationerna genomfördes för att 
ta reda på om flotten användes av säl men också för att se hur tillgången på gråsäl på 
klipporna och i vattnet runt Österåsen såg ut. Filmningen genomfördes från kvällen den 19 
augusti till morgonen den 21 augusti. Till filmningen användes kamerautrustning från 
Fiskeriverket. Kamerautrustningen bestod av fyra kameror med hårddisk för datalagring och 
tillhörande batterilåda. Utrustningen hade en hög ljuskänslighet så att filmningen också kunde 
genomföras under natten. Filmningen genomfördes i riktning nord, syd, väst och öst. Augusti 
månad valdes för videoövervakningen eftersom det då skulle finnas gott om gråsäl i området 
(muntligt, Åke Andersson, Hans Eriksson m.fl.).  

Retentionsförsök på flotten 
Flottens förmåga att hålla kvar deponerat material testades vid ett antal retentionsförsök. 
Retentionsförsöken gick ut på att försökssubstans, innehållande ett känt antal otoliter med 
varierande storlek, applicerades på flottens översta yta. Tre försök med vardera fyra 
pseudoreplikat genomfördes som korttidsförsök där försökssubstansen insamlades efter 24 h. 
Ytterligare ett försök med fyra pseudoreplikat genomfördes som långtidsförsök där 
försökssubstansen fick ligga på flotten under 3 månader innan insamlingen genomfördes. 
Försökssubstansen bestod av blålera blandat med mjöl och vatten för att uppnå en konsistens 
som var så lika fekalier från gråsälen som möjligt (muntligt, Sven-Gunnar Lunneryd). 
Otoliterna färgades röda med en speciell färg som används vid infärgning av slipade otoliter 
vid åldersbestämning. Färgen innehöll 20 ml s.k. neutralröd som blandades med 0,200 g NaCl 
samt 0,5 ml HAC (isättika). Infärgningen genomfördes för att kunna skilja otoliterna från 
eventuellt tillförda otoliter från gråsäl på platsen. Vid varje genomförande placerades 4 
separata försökssubstanser i varje hörna av flotten. Med ett enkelt tryck från en platt skiva 
trycktes försökssubstansen vid varje applicering ut mellan ribborna på flottens yta för att 
efterlikna den mekaniska fördelningen av fekalier som sker av gråsälens kroppstyngd samt för 
att fixera substansen till flotten.  
Försökssubstansen fick sen under korttidsförsöket ligga kvar på flotten och exponeras för 
vind, regn och vågrörelser. Försökssubstansen insamlades med en grovseparationsbehållare 
som kopplats till en vanlig dammsugare som i sin tur kopplats till en bensindriven generator. 
Försökssubstansen under korttidsförsöket exponerades under tre separata dygn mellan den 24 
och 27 juli. Vid långtidsförsöket applicerades försökssubstansen den 21 augusti och 
insamlades åter den 16 november (Tabell 1). 
Efter samtliga försök dammsögs flotten systematiskt och på samma sätt. Försökssubstansen 
insamlades och rengjordes sedan noggrant i små filterpåsar för att senare genomgå en 
sortering där de färgade otoliterna skiljdes ut. Genom att jämföra antalet utplacerade otoliter 
med antalet återfunna otoliter kunde förlusterna beräknas. 
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Tabell 1. Fältinsatser under försöksperioden. 
 

Datum Fältinsats 
20070619 

 
Rekognosering och planering av flottens placering.  
Besök vid Storholmen samt Österåsen. 

20070626 
 

Utsättning och fastsättning av flotten. 
 

20070701 
 

Kontroll av flotten. Dammsugning av flotten. 
Observationer från båt mot Österåsen. 

20070704 
 

Kontroll av flotten. 
Observationer från Storholmen mot flotten och Österåsen. 

20070724 
 

Kontroll av flotten. Dammsugning. Utsättning av försökssubstans. 
 

20070725 
 

Kontroll av flotten. Dammsugning av försökssubstans. Utsättning av 
försökssubstans. 

20070726 
 

Kontroll av flotten. Dammsugning av försökssubstans. Utsättning av 
försökssubstans. 

20070727 
 

Kontroll av flotten. Dammsugning av försökssubstans. 
 

20070820 
 

Filmning längs med Österåsen strand i nordlig, västlig, sydlig samt östlig 
riktning. Insamling av fekalier från Österåsen. 

20070821 
 

Filmning avslutas. Uppsugning av försökssubstans. Utsättning långtidsförsök. 
Insamling av fekalier från Österåsen. 

20071116 
 

Uppsugning av långtidsförsök. Insamling av material från flotten. Upptagning 
av flotten.  
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Resultat 

Undersökning av födosammansättning 

Insamlat material från mag- och tarmpaket 
I mag- och tarmpaket från fjorton undersökta gråsälar kunde åtta arter identifieras med hjälp 
av otoliter och andra delar (Tabell 2). Arterna och det procentuella antalet som de hittades i 
var strömming (Clupea harengus membras; 76 %), skarpsill (Sprattus sprattus; 11 %), sik 
(Coregonus spp, 5 %), abborre (Perca fluviatilis, 2 %), lax (Salmo salar; 1 %), havsöring 
(Salmo trutta; 2 %) och mört (Rutilus rutilus; 3 %) (Figur 3). I två av sälindividerna hittades 
också Skorv (Saduria entomon). 
 

Procentuell fördelning av födosammansättning hos de 14 
avlivade gråsälsindividerna

Strömming

Skarpsill

Sik

Havsöring

Mört

Abborre

Lax

 
 

Figur 3. Procentuell (%) fördelning av antalet bytesfiskar konsumerade av de fjorton gråsälindividerna från 
Sundsvallsbukten och Hårte. Gråsälarna avlivades under perioden juni till augusti. Under denna period var det 
strömming, skarpsill samt sik som dominerade födosammansättningen. 

 
En MDS (Ordination med non metric Multi Dimensional Scaling) genomfördes på insamlad 
data (Figur 4) för att kunna ge en visuell uppfattning om hur lika eller olika 
födosammansättningen var mellan de två områdena. Den multivariata spridningen inom och 
mellan grupperna (födosammansättningen för sälarna i de två områdena) mättes. Spridningen 
i bytesval för sälarna inom grupp ett var 0,908 och för sälarna inom område två 1,092. 
Skillnaden i spridning i födoasammansättning för sälarna mellan område ett och två 
beräknades till 0,191. Vid genomförandet av ett signifikantstest (permutationstestet 
ANOSIM) för födosammansättning mellan gråsälarna inom de två områdena uppvisades 
ingen signifikant skillnad (p>0,05). 
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Tabell 2. Bytesart samt antalet byten per gråsälsindivid inom de två undersökningsområdena i Sundsvallsbukten 
och Hårte. Symbolerna ♂ och ♀ står för hane respektive hona. Datumet är dagen då gråsälsindividen avlivades. 

 

Lokal 1                       
Sundsvalls-
bukten                       

datum kön sälindivid bytesart                 

      Strömming Skarpsill Sik Abborre Mört Öring Lax Skorv Totalt 

20070713 ♂ Individ 1 2               2 

20070714 ♂ Individ 2 14             1 15 

20070714 ♂ Individ 3 9   2           11 

20070716 ♂ Individ 4 5               5 

20070717 ♂ Individ 5     1           1 

20070718 ♀ Individ 6 20           1   21 

20070722 ♂ Individ 7                0 

20070730 ♂ Individ 8                 0 

Lokal 2                       
Hårte                       

datum kön sälindivid bytesart                 

      Strömming Skarpsill Sik Abborre Mört Öring Lax Skorv Totalt 

20070715 ♂ Individ 1 5   3           8 

20070719 ♂ Individ 2 3 4 1           8 

20070722 ♂ Individ 3 34 2           5 41 

20070725 ♂ Individ 4 23 11 2 2 5 3     46 

20070727 ♂ Individ 5 1     1         2 

20070808 ♂ Individ 6 7               7 

                        

    Totalt antal 123 17 9 3 5 3 2 6 168 
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Figur 4. Födosammansättningen för varje gråsäl har plottats individuellt i en MDS. Gråsälarna från område ett 
(Sundsvallsbukten) har i figuren fått en blå färg och gråsälarna från område två (Hårte) har fått en grön färg. 
Varje nummer motsvarar respektive individnummer från tabell 2. Figuren är framtagen med programmet 
PRIMER. 

Insamlat material från flotten 
Insamling av material från flotten genomfördes totalt sex gånger under försöksperioden 
(Tabell 1). Vid de fem första tillfällena återfanns inga otoliter. Vid det sjätte och sista 
insamlingstillfället hittades 28 otoliter från strömming och 3 otoliter från sik. Efter att ha 
räknat hösta antalet vänster och höger otolit kunde antalet individer bestämmas. Totalt 
hittades 15 strömmingar och 3 sikar.  

Insamlat material från Österåsen 
Insamling av material från klippor och bådar på Österåsen genomfördes två gånger under 
försöksperioden (Tabell 1). Det insamlade materialet resulterade i 43 otoliter från totalt 26 
strömmingar. 

Bortfall av data 
Av den totala mängden insamlade otoliter från de tre insamlingsmetoderna kunde 91,7 % 
användas. Resterande 8,3 % bestod av otoliter som inte kunde artbestämmas eller mätas pga. 
hårt slitage eller andra skador. 

Flotten 

Observationer under försöksperioden 
Observationer från Storholmen och kontrollbesök ute vid Österåsen under juni och juli visade 
att få gråsälar uppehöll sig inom undersökningsområdet. Under augusti månad ökade antalet 
sälar och som mest räknades antalet på Österåsen till 57 individer. Vid besöket i november 
var antalet gråsäl som störst och mer än 60 individer observerades på och kring Österåsen 
(Tabell 3). Mellan natten mot den 20 augusti och morgonen den 21 augusti genomfördes 
videoövervakningen. Gråsäl var synlig både på Österåsens nordvästra udde, främst på och 
kring de bränningar som utgör den nordöstra delen av Österåsen. Gråsäl observerades också i 
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ett färre antal på Österåsens sydöstra del. Ingen gråsäl observerades på sälflotten under 
försöksperioden. 
 
 

Tabell 3. Antalet gråsälar vid Österåsen vid de tillfällen som undersökningsplatsen besöktes. 
 

Datum 
 

Antal 
gråsälar 

Väder 
 

Vind 
 

20070626 
 1 

Stilla och klart 
 

NO 2-3 m/s 
 

20070701 
 0 

Sol 
 

O 4 m/s 
 

20070704 
 1 

Klart 
 

NO 4 m/s 
 

20070724 
 2 

Vxl. moln och 
sol 

NO 4-5 m/s 
 

20070725 
 7 

Moln och 
uppehåll 

N 4-5 m/s 
 

20070726 
 10 

Sol 
 

S 0-2 m/s 
 

20070727 
 6 

Sol 
 

O 1-2 m/s 
 

20070820 
 34 

Vxl. moln och 
sol 

O 5-6 m/s 
 

20070821 
 57 

Sol, lokal 
dimma 

N 0-1 m/s 
 

20071116 
 >60 

Moln men 
uppehåll 

V 4-6 m/s 
 

 

Retentionsförsök på flotten 
Andelen återfunna otoliter under korttidsförsöket var 82 %. Antalet återfunna stora otoliter 
var 96 % och antalet små otoliter återfunna var 76 % (Tabell 4). Vid långtidsförsöket 
återfanns inga otoliter. 
 
                                  Tabell 4. Antalet utlagda och återfunna otoliter från korttidsförsöket. 

 

Korttidsförsök (24 h)   
Antal stora otoiliter 
utlagda 

Antal stora otoiliter 
återfunna 

48 46 

Antal små otoliter utlagda Antal små otoliter återfunna 

96 73 

totalt totalt 

144 119 
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Diskussion 
 
Gråsälens födosammansättning i de två försöksområdena uppvisade ingen statistiskt 
signifikant skillnad när de jämfördes i ett permutationstest. De två områdena är geografiskt 
uppdelade men med öppet vatten mellan vilket gör det möjligt för både sälar och deras 
bytesfisk att röra sig mellan de båda områdena. Det insamlade materialet är också begränsat 
då huvuddelen av de avlivade gråsälarna var hanar. 
Spridningen i födosammansättningen hos gråsälarna inom de två områdena var större än 
spridningen mellan de två områdena. Detta skulle kunna antyda att gråsälarna tar det byte som 
de stöter på och inte specialiserar sig, åtminstone inte som grupp betraktat. I två av de fjorton 
individerna påträffades skorv (Saduria entomon).  
I en av de två gråsälarna hittades fem individer av skorv och i den andra hittades en individ. 
Skorven kan ha intagits av sälarna genom sekundär predation eller genom sälarnas direkta 
födosök på bottnar. Inga litteraturuppgifter nämner skorven som ett av gråsälens byten i 
Östersjön. Däremot utgör skorven ett vanligt byte för vikaresäl som förekommer frekvent i 
Bottenviken (Jensen 1993). Eftersom inga rester av fiskar som kan ha ätit skorv hittades i det 
insamlade materialet så tolkas fynden som primär konsumtion av gråsäl. Detta är den första 
uppgiften som talar för att skorv ingår i födan hos gråsälen i Östersjön.  
Bytesfisk som hittades under undersökningen av födosammansättningen är i övrigt 
samstämmiga med tidigare genomförda studier (Söderberg 1974, Lundström et. al. 2007). 
Beteendet sälar har att ta sig upp på stabila, flytande flottar är känd historiskt då metoden med 
sälkättar (fallfällor) användes vid sälfångst nära fiskeredskap ute till havs (Edlund 2000, 
muntligt Peter Gustafsson). Beteendet är också känt i modern tid då forskare nyttjat metoden 
för att fånga in och märka sälindivider som sedan släpps ut igen (Sjöberg och Ball 2000). På 
sälflotten observerades inga gråsälar under försöksperioden.  
Vid det sjätte insamlingstillfället på flotten gjordes fynd av efterlämnade otoliter vilket angav 
att antingen gråsäl, utter eller fågel hade besökt flotten. Utter är sällsynt i området och inga 
observationer av skarv på flotten gjordes. 
 



Födosammansättning hos gråsäl (Halichoerus grypus) samt test av flotte för insamling av sälfekalier 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 19 

  
 

Figur 5. Bilden visar otoliter av typen Sagitta från Strömming. Den översta otoliten är utan slitning, wc1, och är 
tagen direkt ur huvudet från en strömming. De två understa otoliterna har två olika slitningsgrader. Den vänstra 
av de båda har en lätt slitningsgrad, wc2 och den högra har en hård slitningsgrad, wc3. Bilden är hämtad från 
otolitsamlingen Otoliths of the North Sea Fish. Foto: G. J.C van Damme. 
  

 
 

Figur 6. Bilden visar en otolit av typen Sagitta från strömming. De utmärkta namnen är benämningar på 
Sagittans olika delar. Bilden är hämtad från otolitsamlingen Otoliths of the North Sea Fish. Foto: G. J.C van 
Damme. 
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Av 11 observationstillfällen vid flotten observerades fågel (trut) endast en gång (muntligt 
Lennart Karlsson). Det uppges också ovanligt att skarv rastar på flytande objekt som rör sig 
(muntligt Lars Lindell). För att ta reda på om det var skarv eller gråsäl som besökt flotten 
genomfördes en undersökning där otoliter från de två predatorerna jämfördes. 
På alla Sagittaotoliter som insamlades från mag –och tarmpaket och från flotten mättes längd 
och bredd. Från en tidigare undersökning om födosammansättningen hos skarv fanns mätta 
värden för återfunna otoliter. För att kunna genomföra beräkningar av fiskens längd och vikt 
utifrån en otolit är man tvungen att veta vilken slitningsgrad (minskning av otolitens radie på 
grund av nedbrytning i gråsälens matsmältningssystem) otoliten har. Slitningsgraden medför 
en underskattning av fiskens storlek och vikt och den måste därför kompenseras. De 
insamlade otoliterna delades därför in i 3 olika slitningsgrader, wc1, som inte hade någon 
slitning, wc2 som hade en lätt slitning samt wc3 som hade en hård slitning (Figur 5). För att få 
en första uppfattning om hur slitningsgraderna kunde skiljas åt användes foton tagna av 
otoliter med olika slitningsgrad. Fotona fanns tillgängliga genom de två otolitnycklarna. Det 
som främst visade på förslitning och som snabbt kunde ge en första uppfattning om 
slitningsgraden var otolitens rostrum och sulccus (Figur 6). När sen otolitens slitningsgrad 
bestämts beräknades otolitens verkliga längd och bredd. Genom att dividera medelvärdet för 
alla otoliter i slitningsgrad wc2 och medelvärdet för alla otoliter med slitningsgrad wc3 
beräknades nu ett totalt medelvärde. Detta värde multiplicerades sen med de uppmätta 
värdena på otoliternas längd och bredd. Beräkningarna uppskattade således otolitens vekliga 
längd och bredd. Alla beräkningar genomfördes på otoliternas bredd då det ofta är den delen 
av otoliten som är intakt. De beräknade värdena på insamlade otoliters bredd användes senare 
för att jämföra skillnaden i storlek mellan byten tagna av olika predatorer. 
I Figur 7 visar beräkningar att storleken hos otoliter från strömming som hittades på flotten 
inte skilde sig från de otoliter som hittats i gråsälars mag- och tarmpaket men att de var 
signifikant större än de otoliter som hittades i spybollar från skarv (Boström 2005). Det är ett 
starkt indicium att gråsäl lämnat otoliterna från strömming på flotten även om 
storleksintervallen i Figur 7 överlappar varandra. Insamlade otoliter från sik som hittades på 
flotten visar ingen signifikant skillnad mellan de tre skilda insamlingsmetoderna.  
Något som man här måste känna till är att undersökning av gråsälens födosammansättning 
och undersökningen av födosammansättning hos skarv har genomförts vid två skilda tillfällen 
och på två skilda platser. Detta kan betyda att bytestillgången såg olika ut vilket ger ett 
missvisande resultat. 
Den största sikens beräknade längd visade på 355 mm och vikten på 411 gram vilket 
motsvarar en dagskonsumtion för en fullvuxen skarv. Det är ovanligt att skarven tar fisk av 
sådan storlek (muntligt Lars Lindell). Sammantaget bedöms det mest sannolika att gråsäl 
lämnat otoliterna på flotten. 
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Box Plot (oto3 6v*719c)

Mean; Box: Mean±0,95 Conf. Interval; Whisker: Min-Max

 Mean 

 Mean±0,95 Conf. Interval 
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0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

 
Figur 7.  Medelvärden med konfidensintervall av otoliterbredden hos strömming (St) och sik (Si). Otoliterna är 
insamlade från mag-och tarmundersökningen (Gr - Gråsäl), från flotten (Flot - Flotten) samt från ett tidigare 
genomfört arbete om skarv (Sk - Skarv). Y-axeln visar otolitbredden där hänsyn till förslitningen har tagits. 
Figuren är framtagen med hjälp av programmet STATISTICA 7.1, Statsoft Inc. 1984-2005. 

 
Svårigheterna att få tag på sälfekalier från klippor för undersökning av födosammansättning 
är sedan tidigare väl känt (Lance et. al. 2001). Detta gör att metoder som underlättar 
åtkomsten av fekalier skulle kunna minska den annars ofta stora kostnaden och arbetsinsatsen 
som är förknippad med denna typ av studier. Om gråsälsstammen åter börjar minska är det 
viktigt att alternativa insamlingsmetoder utvecklas för att få in uppgifter om 
födosammansättning utöver de som erhålls från avlivade djur. Dessutom kan man samla in 
relativt stora provmängder kontinuerligt under året, samtidigt som man inte är beroende av 
döda djur. 
Det gick inte att se någon skillnad mellan insamlade fekalier från sälflotten och naturliga skär 
(Österåsen) då mängden material som insamlats var för litet. Materialet från Österåsen 
strandlinje insamlades under augusti månad och materialet från flotten i slutet av november. 
Då fekalier insamlades under två skilda tillfällen kan inte heller av den anledningen en 
jämförelse ge ett korrekt resultat. 
Antalet observerade sälar ökade under försöksperioden till ett högsta antal i november vilket 
stämmer överens med informationen från tidigare genomförda intervjuer (muntligt Åke 
Andersson, Peter Nordin m.fl.).  
Av den totala mängden insamlade otoliter från de tre insamlingsmetoderna kunde 8,3 % av 
otoliterna inte artbestämmas eller mätas pga. slitage eller skador. Bortfall av data vid 
undersökningar som dessa är svåra att undvika. Otoliter är känsliga delar av kalk som lätt går 
sönder vid hantering. En mindre del av de otoliter som insamlades med grovdammsugare 
hade skador vilket indikerar att metoden kan vara användbar men behöver vidareutvecklas.  
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Vid den avslutande tömningen stod vatten kvar på flotten då dräneringsrännorna var igensatta 
av organiskt material och en del av dräneringen uteblev. Fekalier på flottens sköljdes därför 
bort istället för att ansamlas i rännorna vilket kan ha resulterat i att inga otoliter från 
långtidsförsöket återfanns. Det bedöms troligt att en hel del fekalier från gråsäl sköljts bort 
underhand och förmodligen var detta en orsak till i att inga otoliter från långtidsförsöket 
återfanns. 
Resultatet av undersökningen pekar mot att flotten kan bli ett användbart verktyg i framtiden. 
Flotten kan placeras långt ut till havs och vid platser där det tidigare inte har varit möjligt att 
få in material. Dessutom erhålls data som är jämförbara. Jämförelser med insamlade data från 
flottar där bakgrunden är känd och variabel som översköljning (vågor) är mer definierade än 
insamlig av fekalier på klippor med olika höjd över vattenytan. 
Framtida utveckling av flotten kan innefatta utrustning för att bekräfta besök av sälar och 
antalet, möjligen också med information på individnivå (pälsmönster), genom en kamera 
monterad ombord eller på intilliggande klippor. Genom att montera två lager av ribb med ett 
mellanliggande lager av viraduk kan vattnet dräneras bort mer effektivt från flottens yta vilket 
skyddar insamlat material på ett bättre sätt (Figur 16). Om dräneringsfunktionen förbättras 
kan flotten ligga ute under en längre tid och för att flotten ska bli mer stabil kan den med 
fördel grundsättas helt inpå sälens naturliga viloplats istället för att vara friflytande.  
Kostnader för konstruktionen av flotten samt material uppgick till 17 000 kr. Direkta 
kostnader för frakt, sjösättning, bogsering samt upptagning uppgick till 15 000 kr. Till detta 
har kommit resor och övriga kostnader. I tid tog konstruerandet, färdigställandet, utplacering 
och upptagning av flotten ca 10 mandagar (80 timmar) i anspråk. 
Den fångstmetod som tillämpades för att infånga gråsälen krävde att en kontroll av samtliga 
avlivade sälarna skulle genomföras. Denna kontroll bestod av en obduktion där vissa 
standardobservationer utfördes. Kontrollen genomfördes på SVA i Uppsala. Där tömdes 
magsäcksinnehållet i ett durkslag med maskstorlek på 1,4 mm för att där kunna genomgå en 
okulär observation. Under obduktionen av sälarna på SVA klipptes också delar av tarmarna 
upp med ett längsgående snitt (10 till 15 cm) på mellan sex och tio platser per tarmpaket. Vid 
de två ovan nämnda förfarandena kan en mindre mängd material ha försvunnit vilket betyder 
att det slutgiltiga resultatet kan innehålla felkällor. Trots att behandlingen inte bör ha bidragit 
till att någon större mängd otoliter eller kotor gick förlorade bör ändå förfarandet justeras så 
att framtida förluster av viktigt material kan undvikas. En viss mängd material kan också ha 
gått förlorad via vomeringar och avföring som kan ha lämnat gråsälen vid själva avlivningen 
och tillvaratagningen. 
Enligt en del forskare kan ben- och otolitrester helt ha brutits ned i gråsälens 
matsmältningssystem (Lance et. al. 2001). Om så är fallet skulle alltså inte alla bytesindivider 
bli registrerade vid den här typen av undersökningar. 
Ofta konsumerar gråsälen bara fiskkroppen på större fiskar och lämnar huvudet vilket medför 
att sälarna kan ha ätit fler fiskar än vad resultatet visade. 
Denna undersökning utfördes under perioden juni till augusti vilket är en begränsad tidsperiod 
för att förklara gråsälens födosammansättning. Under andra tider på året kan andra bytesdjur 
dominera än de som visades i denna undersökning. Emellertid visade resultaten från de två 
områdena att gråsälen födosöker och prederar på ungefär samma byten. Ytterligare 
rekommenderas det att framtida försök planeras in under perioder då lokalerna hyser god 
tillgång på gråsäl.
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Bilagor                                                                                      Foto: Christian Lagström 
 

Undersökningsplatsen vid Österåsen – bilder 
 

 
Figur 8. Österåsen sydöstra del. 
 

 
Figur 9. Österåsens nordvästra del med Storholmen i bakgrunden. 



Födosammansättning hos gråsäl (Halichoerus grypus) samt test av flotte för insamling av sälfekalier 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 27 

Flotten – bilder 
 

 
Figur 10. Ytlager nummer ett (viraduk) och två (ribb) monteras. 

 

 
Figur 11. Närbild på det översta ytlagret (ribb). 
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Flotten – bilder 
 

 
Figur 12. Aluminiumprofilerna håller Viraduk och Ribb på plats. I skacklarna fästes de kättingar som höll 
flotten på plats ute vid Österåsen.   
 

 
Figur 13. De två tyngderna á 500 kg som användes som ankare för att hålla flotten på plats. 
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Flotten – bilder 
 

 
 

Figur 14. Viraduken (blått nylonnät) veks in över ribben (på bilden grön och svart badmatta) och under 
aluminiumprofilen så att en dräneringsränna bildades. Fekalier och otoliter hölls kvar i dräneringsrännan genom 
att ändarna säkrades med brickor av aluminium som hölls på plats med bult och mutter. 
 

 
Figur 15. Flottens placering vid försöksplatsen Österåsen. 
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Förslag till montering av ytskikt på sälflotten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 16. Förslag på hur ett ytlager, där två lager av ribb som skiljs åt av ett lager med viraduk, ger ett mer 
effektivt dräneringssytem där vatten lätt passerar ut ur konstruktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


