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Sælernes historie i Danmark
Zooarkæologiske kilder indikerer at sæler har været almindeligt forekommende og at de ofte er blevet jaget af forhistoriske mennesker i det nuværende Danmark (Møhl 1971, Søndergaard et al. 1976, Aaris-Sørensen 2009,
Bennike et al. 2008). Knogler fra gråsæl (Halichoerus grypus) og grønlandssæl
(Pagophilus groenlandicus) er dominerende fra kulturlagene i det danske områder omkring den sydlige Østersø, Kattegat og Limfjorden i årene fra
10.000 til 1.500 før i dag (Møhl 1971; Lepiksaar 1964, 1983, 1986). I disse lag
findes der kun få fund af spættet sæl (Phoca vitulina) og ringsæl (Pusa hispida), hvilket antyder at disse arter ikke var almindelige i forhistorisk tid.
Grønlandssælen forekommer ikke i zooarkæologiske fund de seneste 1.500
år og må formodes at være uddød i området, muligvis på grund af jagt og
miljøændringer. I historisk tid har sælerne fortsat været udnyttet, øjensynligt
på grund af værdien af tran og skind. Man har i flere tilfælde forsøgt at ’forvalte’ denne ressource bæredygtigt, der er blandt andet bevaret et kongeligt
brev fra 1579, der forbyder fiskeri og jagt på Anholt for at beskytte sælfangsten (Søndergaard et al. 1976).
De første kilder der omtaler konflikter mellem sæler og fiskeri er fra 1600tallet, men mere direkte incitamenter (tran og skind) synes at have været den
vigtigste drivkraft for fangsten i denne periode. I 1700 og 1800-tallet udvikledes garnfiskeriet i Danmark betydeligt og teknologier som bundgarn, nedgarn
og nye udviklinger af ruser fandt udbredt brug (Søndergaard et al. 1976). Fra
denne periode er der adskillige kilder, der specifikt nævner problemer med
sæler fra det meste af landet (f.eks. Pontoppidan 1763-81, Krøyer 1853, DFF
1892, DFF 1899). Fiskerne organiserede sig i løbet af 1800-tallet og begyndte at
udøve politisk pres for at få gjort noget ved konflikterne. I 1890 sendte
Danmarks Fiskeriforening en officiel anmodning til fiskeriforeninger i Sverige,
Finland og Rusland om samarbejde for at løse sælproblemet i Østersøen (DFF
1892). På dette tidspunkt var tranpriserne kraftigt reduceret pga. billig norsk
hvaltran, hvilket havde reduceret indkomsterne fra sæljagt markant.
Danmarks Fiskeriforening og den danske regering begyndte nu at udbetale
dusører for nedlagte sæler og forsyne fiskere og jægere med billige eller gratis
rifler og ammunition (Søndergaard et al. 1976). Dusørprogrammet fortsatte i
perioden 1889-1927. I alt blev der udbetalt dusører for 37,228 sæler i
programperioden, med gennemsnitligt 1.300-1.400 dusører om året i de første
25 år, derefter 300-400 i de sidste 15 år. I perioderne 1889-1890 og 1918-1927,
hvor der er oplysninger, udgjorde spættet sæl 72% af de udbetalte dusører,
gråsæl 27% og ringsæl 1% (Olsen et al. in prep). Det er usikkert om
dusørprogrammets afslutning i 1927 skyldes økonomiske begrænsninger eller
om sælproblemet blev anset for løst (Joensen et al. 1976; Søndergaard et al.
1976). Udover at det stadig lavere antal udbetalte dusører antyder en betydelig reduktion i bestandene og at gråsælerne forsvandt som ynglende art, udviklede fiskeriet sig også med stadigt højere andel af aktivt fiskeri som trawl,
hvor problemer med sæler var ubetydelige, så det mest sandsynlige synes at
være at sælkonflikterne var bragt ned på et niveau, der var acceptabelt for fiskerne.
Jagt på sæler fortsatte dog. Der findes ikke jagtdata fra perioden 1927-1940,
men fra 1941-1973 blev der rapporteret 200-600 nedlagte sæler årligt i Danmark (Joensen et al. 1976), omkring niveauet fra den senere del af dusørperioden. Disse tal må anses som minimumsestimater, da der ikke er korrigeret
for sæler, der er sunket eller ikke er indrapporteret. I 1940erne og 50erne ansås jagten stadig som et middel til at nedbringe konflikter med fiskeriet og
fiskeriforeningen opfordrede til jagt på sæler (Joensen et al. 1976). En stor del
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af jagten blev foretaget af professionelle jægere, der hver nedlagde 25-50 sæler om året. Fra 1960erne til fredningerne af gråsæl og spættet sæl var jagten
fortrinsvis rekreativ (Joensen et al. 1976).
Gråsælen blev fredet i 1967 og den spættede sæl i 1976. Ved fredningen af
gråsæl forekom denne art kun sporadisk i Danmark. Ved fredningen af
spættet sæl vurderedes det, at der var 500-600 spættede sæler i den danske
del af Vadehavet, 200 i Limfjorden, 1.100-1.200 i den danske del af Kattegat
og under 100 i den sydvestlige Østersø inkl. Øresund (Søndergaard et al.
1976). Selvom der ikke findes estimater for andre områder repræsenter dette
en kraftig reduktion. Heide-Jørgensen og Härkönen (1988) beregnede ud fra
dusør- og jagtstatistikker at den samlede bestand af spættet sæl i KattegatSkagerrak området var 7.000-14.000 i 1890, hvor bestanden sandsynligvis allerede var påvirket af et højt jagttryk. Baseret på den nuværende fordeling
skulle lidt under halvdelen af disse findes i den danske del af Kattegat. Det
første danske sælreservat blev oprettet ved Hesselø i 1951. Yderligere syv
sælreservater blev etableret spredt ud over landet i årene 1979-1983. Disse
reservater, hvor sælerne har fred til at yngle og hvile har sandsynligvis været fundamentale for spættet sæls genetablering efter fredningen og gråsælens tilbagevenden som ynglende art. Der er i dag 22 Natura 2000 områder i
Danmark med spættet sæl på udpegningsgrundlaget, hvoraf 11 også har
gråsæl som grundlag, mens området omkring Ertholmene alene har gråsæl
på grundlaget. I disse områder er der adgangsbegrænsninger og forvaltning
af aktiviteter, der er potentielt skadelige for sælerne i henhold til EUs Habitatdirektiv.

Biologi
Spættet sæl
Den spættede sæl hører til familien af ægte sæler (Phocidae). Den er udbredt
hele vejen rundt om den nordlige halvkugle i tempererede og arktiske områder. Der findes tre anerkendte underarter, en i Stillehavet (P. v. richardii),
en i Atlanterhavet (P. v. vitulina) og en i det ferske søsystem på Ungavahalvøen i det østlige Canada (P. v. mellonae). Det er en relativt lille sæl, hvor
størrelsen varierer mellem forskellige områder. I Atlanten opnår spættede
sæler voksenstørrelse på 153-156 cm og 75-104 kg for hanner og 140-146 cm
og 67-83 kg for hunner (Härkönen and Heide-Jørgensen, 1990; Lydersen and
Kovacs, 2010).
Spættede sæler lever i kystnære områder, hvor de undertiden også besøger
floder og søer for at fouragere. De er meget stedfaste, men kan svømme adskillige hundrede kilometer væk fra deres hvilepladser for at fouragere i flere dage ad gangen. Herefter vender de som regel tilbage til de samme, eller
nærliggende hvilepladser. Deres stedfasthed betyder at der forekommer genetisk struktur indenfor mindre områder, som i de danske farvande, hvor
der forekommer sæler fra fire adskilte populationer (Olsen et al. 2014). Stedfastheden gør også spættet sæl sårbar overfor menneskelige forstyrrelser og
ødelæggelse af hvilepladser. Spættet sæl kan bruge mange forskellige typer
hvilepladser, f.eks. spredte sten på lavt vand, sandbanker, stenrev, klipper
og is. Antallet af hvilende sæler topper i yngle- og fældeperioden fra maj til
september. I Danmark topper yngleaktiviteten i juni og fældeperioden i august. Selvom arten ofte findes i forekomster på hundreder, nogle gange tusinder, på land udviser den ikke særlig social adfærd bortset fra mellem mor
og unge og de rører sjældent ved artsfæller.
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Spættede sæler er generalister med hensyn til fødevalg og synes at foretrække fiskearter, der er nemt tilgængelige og talrige. De fleste fødeemner er små
til mellemstore fisk. I Limfjorden æder sæler sild med længder op til 26 cm,
fladfisk op til 26 cm og brisling op til 13 cm. I den sydlige Nordsø er over
90% af de indtagne torsk og rødspætter under henholdsvis 35 og 18 cm,
mens ising, tobis og fløjfisk for det meste er mindre end 25 cm (Hall et al.
1998). I Vadehavet foretrækkes torskefisk, sild, diverse fladfisk, kutlinger og
tobis (de la Vega et al. 2016). I Limfjorden er de hyppigste fødeemner sild,
brisling, ål, tobis og ålekvabber (Andersen et al. 2007), i Kattegat er fladfisk
og tobis foretrukne (Härkönen 1988, Pittman et al. in prep.) og i den danske
Østersø er sild, fladfisk, tobis, kutlinger og torsk foretrukne (Andersen et al.
2007, Jarnit 2014, Pittman et al. in prep.). Der er ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at belyse detaljeret sæsonvariation i danske farvande, men der
er tegn på betydelig variation i Vadehavet, hvor der tilsyneladende jages
mest efter pelagisk føde i foråret, bentisk om sommeren og at sælerne
svømmer længere ud i Nordsøen i efteråret og om vinteren (de la Vega et al.
2016). I Limfjorden er sild et populært fødeemne om foråret, mens ålekvabber og fladfisk er vigtigere om sommeren og kutlinger og fladfisk er vigtigst
om efteråret (Andersen et al. 2007). Det er i og omkring danske farvande kun
undersøgt hvor spættet sæl søger føde i den sydvestlige Østersø, hvor der
blev fundet en tendens til fødesøgning i relativt dybe områder tæt ved hvilepladserne i områder med lav overfladetemperatur (Dietz et al. 2015). Da en
stor del af byttedyrene er bundlevende, eller lever tæt på bunden er det
sandsynligt at en stor del af fødesøgningen foregår her.
Hunner bliver kønsmodne når de er 4-5 år, hanner når de er 4-6 år. På alderstrinene 8-28 år er den årlige graviditetsrate i undersøgte populationer i
både Atlanten og Stillehavet 93-97%, med faldende rater for hunner over 25
år. I det østlige Atlanterhav er den årlige overlevelsesrate for voksne sæler
opgjort til 91% og den maksimale alder var 36 år for hunner og 31 for hanner
(Härkönen og Heide-Jørgensen 1990). Spættet sæl føder generelt på land,
men fødsler på lavt vand er blevet observeret. Ungerne fødes med pels som
ligner de voksne sæler og kan svømme umiddelbart efter fødslen. Den hvide
lanugopels fældes før fødslen inde i moderen. I det østlige Atlanterhav fødes
ungerne med en længde på gennemsnitligt 81 cm og en vægt på 8.7-11.1 kg,
med daglig vægtøgning på 0.54 kg (Härkönen og Heide-Jørgensen 1990,
Dubé et al. 2003). Diegivning foregår 2,3-3,7 gange pr. dag og kan foregå i
vandet (57%) eller på land (43%) med en varighed på ca. 30 min. (Schreer et
al., 2010). Dødelighed for unger i den første måned er 13-31%, varierende
mellem lokaliteterne (Steiger et al., 1989; Bowen, 1991). Ungerne fravænnes
23-31 dage efter fødslen og hunnerne parrer sig på ny 35-43 dage efter fødslen (Härkönen og Heide-Jørgensen 1990). Drægtighedsperioden varer ca.
10,5 måneder, og er delt mellem en forsinket implantation af det befrugtede
æg på omkring 2,5 måneder efter parringen, og den egentlige fosterudvikling, der forløber over de efterfølgende 8 måneder. Arten er polygyn (ingen
fast partner) og hannerne forsvarer undervandsterritorier hvor de ’synger’
og laver opvisningsdyk for at tiltrække hunner. Parringen foregår under
vandet (Bjørgesæter et al,. 2004; Boness et al., 2006).
Gråsæl
Gråsælen tilhører som spættet sæl familien af ægte sæler (Phocidae). Den er
udbredt i de tempererede dele af det nordlige Atlanterhav. Der findes to anerkendte underarten, én i Østersøen (Halichoerus grypus grypus) og én i Atlanterhavet (H. g. atlantica) (Olsen et al. 2016). Det er en mellemstor sæl, og størrelsen varierer mellem forskellige udbredelsesområder. De største findes i det
5

vestlige Atlanterhav. I Østersøen og det østlige Atlanterhav vejer voksne hanner 170-300 kg og er gennemsnitlig 207 cm lange, hunner er væsentlig mindre
med gennemsnitslængde på 180 cm og vægte på 100-190 kg (Hall og Thompson 2009).
Gråsælen lever i kystnære områder, men kan svømme længere til havs på
fourageringstogter end den spættede sæl. Ligesom denne art kan de af og til
opsøge floder i forbindelse med fødesøgning. De udviser en høj grad af stedfasthed i forhold til deres ynglepladser, men kan vandre over store områder
mellem yngleaktiviteten, som det f.eks. er set med gråsæler mærket i Danmark, der er svømmet til Letland eller området omkring Stockholm
(McConnell et al. 2012). Der foregår større spredning af individer af gråsæl
end spættet sæl og derfor ser man ikke den samme genetiske opdeling, selvom der kan registreres mindre forskelle mellem de forskellige ynglepladser,
som sælerne vender tilbage til år efter år (Graves et al. 2009). Gråsæl kan
bruge mange forskellige typer hvilepladser, f.eks. spredte sten på lavt vand,
sandbanker, stenrev, klipper og is. Antallet af hvilende sæler topper i yngleog fældeperioden. I Østersøen yngler gråsælen i februar-marts og fælder i
maj-juni. I Atlanterhavet er der større spredning, der fødes unger fra oktober
til december mens fældningen topper i april. Gråsæler forekommer på land i
grupper på både hundreder og tusinder. I sådanne grupper er der megen
social kontakt mellem de enkelte sæler, der ligger tæt sammen og oftest rører ved hinanden.
Gråsæler er, ligesom de spættede sæler, generalister med hensyn til fødevalg
og synes at æde nemt tilgængelige fiskearter. De æder både små, mellemstore og større fisk. I den britiske Nordsø er de foretrukne fødeemner tobis,
torsk og andre torskefisk, med gennemsnitlige estimerede byttestørrelser på
16-35 cm (Hammond og Grellier 2005). I Kattegat er foretrukne byttedyr torskefisk, fladfisk, stenbider (rognen) og hornfisk (Pittman et al. in prep). I
Østersøen er foretrukne fødeemner sild, torsk, brisling og kutlinger (Andersen et al. 2007, Lundström et al. 2007, Pittman et al. in prep). Størrelsesestimater af fundne byttedyr i Østersøen varierer fra 4 til 114 cm med et gennemsnit på omkring 20 cm og 70% af byttedyrene mellem 15 og 25 cm
(Lundström et al. 2007). Der er ikke datagrundlag til at estimere sæsonvariation i fødevalg, men Lundström et al. (2007) fandt ikke nogen statistisk signifikant variation mellem årets kvartaler. Det er i og omkring danske farvande
kun undersøgt hvor gråsæl søger føde i den sydvestlige Østersø, hvor der
blev fundet en tendens til fødesøgning i områder med lav salinitet. Disse
områder ændrede sig fra sæson til sæson (Dietz et al. 2015).
Hunner bliver kønsmodne når de er 4 til 6 år gamle, hanner når de er omkring 6 år, selvom de næppe deltager i yngleaktivitet før de er 8 år (Harding
og Härkönen 1999, Hall og Thompson 2009). Den årlige graviditetsrate i Atlanten varierer mellem 60% og 91% i forskellige områder (Hamill og Gosselin 1995). Graviditetsraten i Østersøen har årligt været 81% for 6-24 årige
hunner i perioden 2011-2015, men var noget højere i perioden 2008-2009
(88%) (HELCOM 2015). Gråsælerne i Østersøen har tidligere været hårdt
ramt af forurening med miljøfremmede stoffer, der har betydet at graviditetsraten var stærkt reduceret i 1970erne og 1980erne (Helle 1976, Nyman et
al. 2002). Herefter er niveauerne af miljøfremmede stoffer i sælerne reduceret og graviditetsraten har nået det foreløbige højdepunkt i 2008-2009 (HELCOM 2015). Hanner lever i over 20 år og hunner i over 30 år (SCOS 2009).
Gråsæler føder på land med hvid lanugopels, der ikke er vandafvisende og
således kun tillader ungerne at svømme i ganske kort tid hvis de ikke skal
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fryse ihjel. Ved fødslen vejer gråsælunger 10-20 kg og måler 90-105 cm
(Bonner 1981). Ungerne fravænnes efter gennemsnitligt 18 dage og kan i
denne periode firdoble deres vægt til over 40 kg (Hall og Thompson 2009).
Dødeligheden blandt unger i dieperioden varierer mellem 10% og 20% i forskellige undersøgelser (Twiss et al. 2003). Hunnerne parrer sig i slutningen
af dieperioden eller lige efter fravænningen og den samlede graviditet varer
således næsten et år, fordelt på en forsinket implantation af det befrugtede
æg på omkring 4 måneder efter parringen før fosteret begynder udviklingen
der forløber over de efterfølgende ca 8 måneder (Hall og Thompson 2009).
Gråsæler er polygyne og hanner forsvarer adgang til hunner på ynglepladserne; parringerne kan foregå i vand såvel som på land (Hall og Thompson
2009).

Interspecifik konkurrence
I områder hvor spættet sæl og gråsæls udbredelse overlapper ses forskellige
tendenser i populationsudviklingen: Nogle steder har begge arter øget deres
bestandstal (f.eks. Vadehavet og Kattegat), andre steder har gråsælerne steget i antal mens de spættede sæler er gået tilbage (f.eks. østlige og nordlige
Skotland, Orkney og Sable Island i Canada), endnu andre steder er begge arter stabile i antal (f.eks. vestlige Skotland) (ICES WGMME 2015). De mange
steder hvor man ser fremgang i antallet af gråsæler og nedgang i spættede
sæler antyder en konkurrencesituation mellem de to arter. At det er gråsælerne der går frem og de spættede sæler der går tilbage betyder ikke, at gråsælerne generelt har en fordel i konkurrence mellem arterne; gråsæler har
generelt været langt hårdere ramt af jagt og udryddelseskampagner, og det
er sandsynligt at denne dynamik afspejler genetableringen af en naturlig balance mellem de to arter. I de indre danske farvande har gråsælen, som
skrevet ovenfor, været den mest almindelige art, og det er sandsynligt at vi
vil se en lignende udvikling her, efterhånden som antallet af gråsæler stiger
nok til at influere på de spættede sælers populationsudvikling. Direkte
sammenligninger mellem de to arter i samme områder har vist delvist overlap af fourageringsområder (f.eks. Wilson og Hammond 2015) og fødeemner
(Wilson og Hammond 2015; Pittman et al. in prep.). Begge arter benytter
mange steder de samme hvilepladser, i flere tilfælde har der på disse hvilepladser været negative effekter fra gråsæler på spættede sæler. Murray
(2008), DiGiovanni et al. (2011) og Robillard et al. (2005) så tendenser til at
gråsæler fortrængte spættede sæler fra hvilepladser i USA og Canada. Man
har både på Helgoland i Nordsøen og i Storbritannien set voksne hangråsæler dræbe og æde spættede sæler, både unger og voksne (van Neer et al.
2015, Thompson et al. 2015). Sæler dræbt af gråsæler får flået spækket af i et
karakteristisk ’proptrækker’-mønster. Antallet af sådanne fundne spættede
sæler er beskedent (Thompson et al. 2013) og sandsynligvis ikke så stort, at
det har betydelig indflydelse på populationsudviklingen i større skala. Den
aggressive adfærd kan dog potentielt bidrage til at fortrænge spættede sæler
fra hvilepladser og i mindre populationer af spættet sæl i tilbagegang er det
også muligt at det kan have betydning for den lokale populationsudvikling.

Udbredelse og habitat
Både spættet sæl og gråsæl forekommer i de samme typer kystnære habitater på den Nordlige Halvkugle i de tempererede og subarktiske områder,
bortset fra at gråsælen ikke forekommer i Stillehavet og at dens udbredelse
ikke strækker sig lige så langt mod nord som spættet sæls udbredelse. Baseret på observationer og satellitmærkede dyr forekommer både spættet sæl
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og gråsæl i alle danske farvande, bortset fra farvandet omkring Bornholm,
hvor der kun findes gråsæler og den indre Limfjord, hvor der kun findes
spættet sæl (Galatius et al. 2017, DCE/Aarhus Universitet, upubl. data) (Figur 1 2). I alle farvande bortset fra Bornholm er spættet sæl meget mere almindelig end gråsæl.

Figur 1. Populationsopdeling for spættet sæl med estimerede udbredelsesområder for populationerne i Vadehavet, Limfjorden,
Kattegat og vestlige Østersø markeret med blåtoner. Betydelige hvilepladser er markeret med angivelse af relativ størrelse,
baseret på gennemsnitligt antal sæler på hvilepladsen i forbindelse med optællingerne i fældesæsonen i august 2015 og 2016.
Kun danske hvilepladser er vist på kortet.
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Figur 2. Populationsopdeling for gråsæl med estimerede udbredelsesområder for populationerne i Nordsøen og Østersøen,
samt det overlappende område i Kattegat markeret med blåtoner. Betydelige hvilepladser er markeret med angivelse af relativ
størrelse, baseret på det maksimale antal sæler på hvilepladsen i forbindelse med flyoptællingerne i 2015 og 2016. Kun danske
hvilepladser er vist på kortet.

Spættet sæl i Danmark kan ud fra tilgængelige genetiske studier og bevægelser af mærkede sæler opdeles i fire adskilte populationer (Olsen et al.
2014): Vadehavet (deles med Tyskland og Holland), Limfjorden, Kattegat
(deles med Sverige) og vestlige Østersø (deles med Sverige). De vigtigste
hvilepladser for de to arter i disse er markeret i Figur 1 og 2. Spredning af virussygdomme som PDV-epidemierne i 1988 og 2002 og Influenza A i 2014
understøtter disse grænser, men viste også at der foregik en vis udveksling
af smittede sæler mellem områderne.
Gråsæler bevæger sig over langt større afstande end spættet sæl og forekomst af gråsæler i et område betyder ikke, på samme måde som for spættet
sæl, at individet har en nær tilknytning til området. Gråsælerne der forekommer i danske farvande stammer fra to populationer: Én med hovedudbredelse i det hollandske og tyske Vadehav og omkring Storbritannien og én
fra Østersøen med hovedudbredelse mellem Stockholm, Estland og det sydlige Finland (Härkönen et al. 2007). I Kattegat forekommer sæler fra begge
populationer, størstedelen af sælerne i dette område stammer fra Nordsøen
(Fietz et al. 2016). Både mærkede sælers bevægelser og genetiske undersøgelser viser at gråsælerne i den danske del af Østersøen er en del af Østersøbestanden (Dietz et al. 2003, Dietz et al. 2015, Fietz et al. 2016), dog med den
undtagelse at nogle individer fra Rødsand ved Falster lader til at være blandinger af sæler fra Nordsøen og Østersøen (Fietz et al. 2016).
Begge arter er afhængige af uforstyrrede hvilepladser og områder med rigelig føde. På hvilepladser er sælerne særligt sårbare overfor forstyrrelser i deres fælde- og yngleperioder, hvor de er afhængige af at kunne hvile for at
yngle og skifte deres pels.
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Bestandsudvikling
Spættet sæl i Vadehavet
Populationen af spættet sæl i Vadehavet forekommer langs hele Vadehavets
kystlinje og deles således med Holland og Tyskland. Ved optællingen i fældesæsonen i august 2015 blev hele bestanden estimeret til 38.900 individer
(Galatius et al. 2015). I den danske del af Vadehavet blev der estimeret ca.
600 sæler ved den første organiserede optælling i 1979. I 1987, før den første
PDV-epidemi var estimatet 2.200, dette faldt til 1.300 efter epidemien i 1989.
Før den anden PDV-epidemi i 2002 var estimatet 3.800, der blev reduceret til
1.800-2.500 i de følgende to år. I 2015 var estimatet 4.300 sæler (Galatius et al.
2017) og 3.600 i 2016 (DCE/Aarhus Universitet, upubl. data)(Figur 3). De
spættede sæler i Vadehavet blev således hårdt ramt af de to epidemier af
PDV (Phocine Distemper Virus), ved begge lejligheder døde omkring halvdelen af alle sælerne (Härkönen et al. 2006). Siden den seneste PDV epidemi
i 2002 er bestanden i den danske del af Vadehavet vokset med gennemsnitligt 12,9% årligt frem til 2012, svarende til den teoretisk maksimale rate for
en population af spættet sæl (Härkönen et al. 2002). Siden 2012 har den gennemsnitlige rate været negativ, gennemsnitlig -7,5%, delvis påvirket af Influenza A epidemien i 2014, hvor den danske del af Vadehavet blev hårdt
ramt (Bodewes at al. 2015, Krog et al. 2015). Selv medregnet denne påvirkning tyder de senere års stagnation i udviklingen på, at populationen i Vadehavet nærmer sig miljøets bæreevne og at populationen vil stabilisere sig
omkring det nuværende niveau, hvis forholdene omkring bestanden ikke
ændrer sig. Spættet sæl yngler i alle dele af det danske Vadehav, i 2016 blev
der talt 769 unger, hvilket skal betragtes som et minimumsestimat af ungeproduktionen.
Figur 3. Antal spættet sæl i
Danmark delt op på bestandene i
Vadehavet, vestlige og centrale
Limfjord, Kattegat og den vestlige
Østersø i perioden 1979-2016 –
opgjort ud fra tællinger på landgangspladser samt den gennemsnitlige andel af sæler i vandet (32
% i Vadehavet - Ries m.fl. 1998,
43 % i øvrige farvande - Härkönen m.fl. 1999). Den første optælling efter epidemierne i 1988,
2002, 2007 og 2014 er markeret
med cirkler.

Spættet sæl i Limfjorden
De spættede sæler i Limfjorden repræsenterer to forskellige genetiske enheder (Olsen et al. 2014). De fleste af sælerne i den indre fjord er sandsynligvis
efterkommere af de sæler, der beboede fjorden før forbindelsen til Nordsøen
blev lukket omkring år 1100. Der opstod igen forbindelse mellem fjorden og
Nordsøen ved stormfloden i 1825, og i Nissum Bredning, tættest på Nordsøen synes sælerne at være en blanding af sæler fra de indre bredninger og sæler fra Vadehavet (Olsen et al. 2014). Ved den første optælling i Limfjorden i
1988 blev der estimeret en populationsstørrelse på ca. 600 individer. Før den
anden PDV-epidemi i 2002 blev der estimeret 2.100 spættede sæler i fjorden,
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dette blev reduceret til 1.400 i 2003. Antallet af sæler i de indre bredninger
har vist store fluktuationer i de senere år, og det er sandsynligt at de vandrer
ind og ud af Limfjorden i forbindelse med fluktuationer i fødegrundlaget. At
der findes en relativt ublandet enhed af sæler fra før forbindelsen til Nordsøen genopstod, tyder dog på at sælerne fra den indre Limfjord i høj grad
vender tilbage til de samme pladser for at yngle. De betydelige fluktuationer
gør udviklingen i den indre Limfjord svær at tolke, f.eks. blev der i 2015
estimeret 1600 sæler i indre Limfjord og i 2016 kun 850 individer uden at der
blev fundet usædvanligt mange døde sæler (figur 3). Antallet af sæler i den
indre Limfjord fluktuerer omkring det samme niveau som efter sidste PDVepidemi i 2002, og man kan derfor antage at dette repræsenterer miljøets/fødegrundlagets bæreevne. Antallet af sæler i den vestlige Limfjord har
været stigende siden 2002, i 2016 estimeredes 1.700 individer, den foreløbige
rekord (Figur 3). Det er sandsynligt at disse sæler ikke er afhængige af Limfjorden udover hvilepladserne i Nissum Bredning, der er de eneste egnede
langs Nordsøkysten mellem Vadehavet og det sydlige Norge. Man kan således formode at antallet af sæler her vil vokse et stykke tid endnu, delvist
funderet på immigration fra Vadehavet og måske Norge og Storbritannien,
men vil aftage efterhånden som områdets bæreevne nås. I 2016 gennemførtes forsøgsvis en optælling i spættet sæls yngleperiode i Limfjorden. Her
blev der talt 470 unger i den indre fjord, hvilket er meget højt i forhold til
populationsestimatet. Dette kan tyde på at sæler, der yngler i den indre Limfjord, i høj grad befinder sig i den vestlige Limfjord eller Nordsøen under
optællingerne i august. Det vil kræve yderligere tællinger og mærkninger af
dyr fra Limfjorden for at kunne bekræfte denne hypotese. I den vestlige
Limfjord var yngleaktiviteten beskeden, her taltes kun 10 unger. Disse tal
skal betragtes som minimumsestimater af ungeproduktionen.
Spættet sæl i Kattegat
Populationen af spættede sæler i Kattegat deles med Sverige. Ved den første
systematiske optælling af sæler i Kattegat i 1979 blev der estimeret en bestand på ca. 1.700 dyr. Før den første PDV-epidemi var dette tal steget til
3.600, epidemien forårsagede en reduktion til 2.500. Ved optællingen i Kattegat i forbindelse med fældesæsonen i 2016 estimeredes den samlede bestand til 16.500 individer, heraf 8.800 i den danske del (figur 3). Fra epidemien i 2002 til 2011 har den gennemsnitlige årlige vækstrate i den danske del
været 11,1%, tæt på den teoretisk maksimale rate for populationer af spættet
sæl (Härkönen et al. 2002). I de seneste fem år har raten dog ligget på gennemsnitligt 3,1% og det tyder på at populationen nærmer sig miljøets bæreevne. Man kan således forvente en stabilisering af populationen omkring det
nuværende niveau, hvis forholdene for sælerne ikke ændrer sig. Spættet sæl
yngler i hele den danske del af Kattegat og i 2016 blev der talt 1.257 unger,
hvilket skal betragtes som et minimumsestimat af ungeproduktionen.
Spættet sæl i den vestlige Østersø
Populationen af spættede sæler i den vestlige Østersø deles med Sverige,
hvor der er en enkelt betydelig hvileplads på Måkläppen i det sydvestlige
Skåne. Området er kendetegnet ved mange mindre hvilepladser spredt ud
over et stort område. Dette betyder at de enkelte hvilepladser er sårbare
overfor ændringer såsom forstyrrelser og epidemier, specielt hvis der er begrænset udveksling mellem de enkelte hvilepladser. Ved en første optælling
i området i 1988 blev der estimeret en populationsstørrelse på ca. 170 individer. Populationen viste ikke større tilbagegang i forbindelse med PDVepidemien i 2002. I 2016 blev populationen estimeret til at bestå af 1.700 individer (Figur 3). Fra 2002 til 2011 voksede bestanden med gennemsnitligt
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13,4% årligt, tæt på den teoretisk maksimale rate for populationer af spættet
sæl (Härkönen et al. 2002). I de seneste 5 år er denne rate reduceret til 4,9%,
et muligt tegn på at populationen nærmer sig miljøets bæreevne. En anden
mulig tolkning er, at gråsælernes genetablering i dette område, det eneste
område i Danmark, hvor der forekommer flere hundrede sæler af denne art,
påvirker bestanden af spættede sæler negativt. Hvis det første er tilfældet
kan vi forvente en stabilisering af antallet af spættede sæler i området i de
kommende år, hvis den aftagende vækst derimod skyldes konkurrence fra
eller fortrængning på grund af gråsæler, er en nedgang i bestanden i de
kommende år sandsynlig. Der tælles ikke unger af spættet sæl i den vestlige
Østersø.
Gråsæl
Indtil omkring år 2000 forekom gråsælen kun sporadisk i danske farvande i
små grupper, generelt mindre end 10 dyr, og på bestemte hvilepladser som
Rødsand, Anholt, Læsø og i Vadehavet. Siden 2000 er forekomsten af gråsæler stærkt øget og der er nu regelmæssig forekomst på hvilepladser i den
danske Østersø, Kattegat, den vestlige Limfjord og Vadehavet. Som beskrevet ovenfor repræsenterer gråsælerne i Danmark en udvidelse af to gråsælpopulationer i vores nærområde, dels sæler fra Nordsøen og Storbritannien,
dels sæler fra Østersøen. I Vadehavet og Limfjorden formodes det at gråsælerne er kommet fra den øvrige Nordsø, men gråsælerne i Kattegat kommer
fra både Nordsøen og Østersøen, dog overvejende førstnævnte (Fietz et al.
2016). I den danske Østersø er gråsælerne med få mulige undtagelser kommet fra den indre Østersø. Disse tre områder behandles separat herunder.
Gråsæl i Vadehavet og Limfjorden
Gråsælerne i Vadehavet og Limfjorden er en del af populationen omkring
Nordsøen og Storbritannien. Denne bestand er estimeret til at bestå af mere
end 120.000 individer, hvoraf langt de fleste findes i Storbritannien (Fietz et
al. 2016). I det samlede Vadehav blev der i 2016 talt 4.900 gråsæler (Brasseur
et al. 2016) (Bemærk at tal for gråsæler er faktisk talte sæler på hvilepladser,
der ikke er korrigeret for den estimerede andel af sæler der er i vandet under
optællingen. Det samlede antal gråsæler i et givent område er således større
end de her angivne). Overvågning af gråsæler i deres fældesæson i det danske Vadehav begyndte først i 2015. I 2015 blev der registreret 160 som det
højeste tal, i 2016 173. Under tidligere optællinger af spættet sæl i august er
der set en stigning i forekomsten, fra op til 13 gråsæler i 2006 til op til 100 i
2015. Der er registreret to fødsler i det danske Vadehav, en i december 2014
og en i januar 2017.
I Limfjorden bliver der ikke foretaget dedikerede optællinger af gråsæler.
Siden 2012 har der været fast forekomst af gråsæler i Nissum Bredning under disse optællinger, fra 9 sæler i 2012 til 21 i 2016.
Det er muligt at antallet af gråsæler i det danske Vadehav og den vestlige
Limfjord vil øges kraftigt i de kommende årtier og at der vil blive etableret
faste ynglepladser. Dette afhænger dog af om de kan finde egnede ynglepladser der ikke overskylles ved højvande og under storme mens ungen ligger på land i ca. 3 uger i december/januar.
Gråsæl i Kattegat
Gråsælerne i Kattegat kommer både fra populationen i Nordsøen og Storbritannien og fra østersøpopulationen. Fietz et al. (2016) fandt at langt de fleste
genetiske prøver fra Kattegat stammede fra førstnævnte population. Prøver
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fra før dusørkampagnen 1889-1927 stammede udelukkende fra østersøpopulationen, så der er foreløbig sket et skifte i de to populationers udbredelse
under den nylige genkolonisering af de danske farvande. Fra 1979 til 2006 er
der i forbindelse med overvågning af spættet sæl registreret sporadisk forekomst af gråsæler i Kattegat med grupper på højst 10 dyr. I 2007 og 2008 registreredes de første større forekomster med henholdsvis 32 og 68 gråsæler
ved Læsø og Anholt i august. Fra og med 2011 har der været årlige optællinger i østersøpopulationens yngle- og fældesæsoner. Under disse optællinger er der blevet observeret mellem 29 og 82 gråsæler på Borfeld nordvest
for Læsø i perioden 2010-2016. Det højeste antal gråsæler talt i den danske
del af Kattegat er 117 i marts 2015. Der har været sporadiske yngleforsøg i
Kattegat siden 1960erne, i både nordsø- og østersøpopulationernes yngleperioder (Härkönen et al. 2007). Fra 2011 er de potentielle ynglepladser blevet
flyovervåget i østersøpopulationens yngleperiode i februar og marts. I den
forbindelse er der registreret fødsler på Borfeld ved Læsø (2 i 2013, 1 i 2015, 2
i 2017), Anholt (1 i 2015, 1 i 2017) og Bosserne ved Samsø (1 i 2017).
Det er sandsynligt at antallet af gråsæler i Kattegat vil øges kraftigt i de
kommende årtier og at der vil blive etableret faste ynglepladser. Zooarkæologiske kilder tyder som skrevet ovenfor på at gråsælen var den almindeligste sælart i de indre danske farvande i forhistorisk tid og det er muligt at den
indbyrdes balance mellem arterne vil bevæge sig mod en fremtidig dominerende status til gråsælen i et scenarie uden jagt og forstyrrelser på ynglepladserne og begrænset regulering.
Gråsæl i den danske Østersø
Gråsælerne i den danske del af Østersøen kommer fra østersøpopulationen
med et signal om mulig opblanding i prøver fra Rødsand ved Falster. Der er
lejlighedsvis foretaget opportunistiske optællinger i østersøpopulationens
fældesæson før starten på et regulært overvågningsprogram i 2011. I årene
2002-2005 blev der ikke talt mere end 12 individer i den danske del af Østersøen (Figur 4). Optællinger i 2009 og 2010 gav henholdsvis 67 og 41 gråsæler.
I de senere år har den største danske hvileplads været skærene ved Christiansø, hvor der er registreret mellem 33% og 99% af alle gråsæler i fældetiden
i årene 2011-2016. Det største antal gråsæler registreret i den danske del af
Østersøen er 850 i fældeperioden i maj 2015.
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Figur 4. Antal talte gråsæler i
den danske del af Østersøen i
perioden 2002-2016 – opgjort ud
fra flytællinger på hvilepladserne i
fældeperioden fra slutningen af
maj til starten af juni (tal angiver
faktiske tællinger, da der ikke er
justeret for sæler i vandet). For
Christiansø er tællingerne for
perioden 2002-2010 foretaget
med teleskop fra land, mens de
fra 2011 blev foretaget fra fly.

Fra 2003 til 2016 er der hvert år observeret op til 5 gråsælunger født på
Rødsand, som er den eneste verificerede yngleplads i den danske Østersø. I
2016 er dette antal steget til 9, i 2017 blev der registreret 10 unger.
Det er sandsynligt at antallet af gråsæler i den danske Østersø vil øges betydeligt i de kommende årtier og at antallet af ynglende sæler på Rødsand vil
øges kraftigt. Zooarkæologiske kilder tyder som skrevet ovenfor på at gråsælen var den almindeligste sælart i de indre danske farvande i forhistorisk
tid og det er muligt at den indbyrdes balance mellem arterne vil bevæge sig
mod en fremtidig dominerende status til gråsælen i et scenarie uden jagt og
forstyrrelser på ynglepladserne og begrænset regulering.

Trusler og sygdomme
Forstyrrelse
Sæler er havpattedyr der lever det meste af deres liv til havs, men er afhængige af hvilepladser på land, særligt i forbindelse med pelsskifte/fældning, parring, fødsler og yngelpleje. De fleste studier af forstyrrelser
af sæler har undersøgt kortsigtede virkninger, oftest flugtafstand fra mennesker. Man kan ikke fastslå noget generelt om sælers flugtafstand, da den kan
variere med antallet af mennesker (Cassini 2001), menneskenes adfærd (Boren et al. 2002), årstiden i forhold til yngleperioden og kumulative effekter af
gentagne forstyrrelser (Andersen 2011).
Flere studier af forskellige sælarter har vist en større effekt af forstyrrelser
fra landsiden end af både fra søsiden f.eks. new zealandsk pelssæl (Boren et
al. 2002), australsk pelssæl (Shaughnessy et al. 2008), gråsæl (Lock et al. 2004,
Strong & Morris 2010). På Anholt reagerede spættet sæl dog kraftigere på
både end på fodgængere (Andersen et al. 2014). I flere studier har spættede
sæler tilsyneladende været upåvirkede af passerende motorbåde og kajakker
(Allen et al. 1984, Suryan & Harvey 1999, Johnson & Acevedo-Gutierrez
2007), mens fartøjer med retning mod sælerne fik dem til at flygte i vandet
(Johnson & Acevedo-Gutierrez 2007), hvilket også er tilfældet med mindre
både og kajakker (Henry & Hammill 2001). Flokstørrelse har også indflydel14

se på sælers respons på forstyrrelser. Spættede sæler viser større tendens til
flugt, når de er i større flokke (Da Silva & Terhune 1988).
Sælers reaktion på forstyrrelser afhænger også af tidspunktet i deres årlige
cyklus. Spættet sæl er tilsyneladende mere tolerant i forhold til mennesker i
yngletiden, hvor de dier deres unger på is eller land (Renouf et al. 1981).
Spættet sæl har også vist sig at være mere tolerant i forbindelse med pelsskiftet (Henry & Hammill 2001). I disse perioder er sælerne mere knyttet til
land (eller is) og det er sandsynligt at forstyrrelserne stresser sælerne ligeså
meget eller mere end på andre tidspunkter, men at deres afhængighed af
hvilestederne på disse tidspunkter opvejer dette i forhold til udvisning af
flugtrespons. Det er sandsynligt, at forstyrrelser i yngletiden har en negativ
påvirkning på sælernes energibudget og kan nedsætte ynglesuccesen (Suryan & Harvey 1999).
Som andre sælarter bruger både gråsæl og spættet sæl det meste af deres tid
i vandet, og mindre tid på land hvor forstyrrelser dog må antages at have
den største effekt, da vigtige perioder i sælernes liv, såsom hvile, fødsler,
parring (kun gråsæl) og fældning foregår her (Boulva & McLaren 1979,
Watts 1996, Stevick et al. 2002). Spættet sæl bruger i fødselssæsonen i juni og
fældningen i august omkring halvdelen af deres tid på land (HeideJørgensen & Härkönen 1988, Härkönen et al. 1999). Gråsælerne i Østersøen
føder deres unger i februar og marts (Hook & Johnels 1972) og fælder i maj
og juni (Bonner 1981). Sælerne er også mere følsomme overfor forstyrrelser
på land, da deres mobilitet er nedsat i forhold til vand, og har meget større
flugtafstand her, og dertil kommer at der ofte er langt til en alternativ hvileplads (Andersen 2011).
Hvad viser sælernes flugtafstand?
Flugtafstand kan afhænge af sæson, arten og intensiteten af forstyrrelsen,
antallet af sæler i flokken, og om forstyrrelsen kommer fra land eller vand.
Det skal understreges at en lav flugtafstand ikke nødvendigvis betyder at
sælerne er mere tolerante overfor forstyrrelsen; i mange tilfælde vil kort
flugtafstand forekomme i situationer, hvor flugten har større omkostninger
for sælerne, som for eksempel i yngle- og fældesæsonerne.
Effekt af forstyrrelse
Bortset fra den hawaiianske munkesæl, hvor forstyrrelser har bidraget til at
arten er udryddelsestruet (Gerrodette og Gilmartin 1990), er der ikke påvist
langvarige effekter af forstyrrelse af sæler på populationsniveau. Dette hænger dog snarere sammen med at sådan en sammenhæng oftest er meget
svær at påvise. Forstyrrelser i fælde- og yngleperioderne vil have direkte
negative effekter på sælernes energibudget, og i yngleperioden er det sandsynligt at dette vil påvirke ynglesuccesen. Forstyrrelser i andre perioder, der
ændrer sælernes normale adfærd, vil også have en effekt, men det er muligt
at denne er begrænset, da sælerne i forbindelse med forstyrrelsen for eksempel hurtigt påbegynder normal fødesøgningsadfærd (Andersen et al.
2014).

Habituering
Det er sandsynligt at sæler med tiden vænner sig til en forstyrrelse (habituerer), hvis den gentages over længere tid og ikke følges op af en direkte trussel for sælerne. I løbet af forsøgssæsonen på Anholt under Andersen et al.’s
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(2014) studie sås ingen tegn på habituering. I andre områder, som Californien, udviser spættet sæl meget varieret respons på menneskelig forstyrrelse i
forskellige områder – nogle steder tolereres forstyrrelse ikke, mens sælerne
andre steder tilvænner sig en høj grad af forstyrrelse (Grigg et al. 2002,
2004). Selvom der ikke er foretaget direkte sammenligninger af forskellige
steder i Danmark, er det sandsynligt, at det forholder sig på samme måde
her.
Støj
Undervandsstøj har en bredt anerkendt negativ indflydelse på marine økosystemer, ikke mindst sæler (National Research Council 2005, Tyack 2009).
Negativ påvirkning fra støj kan manifestere sig på flere måder, tre hovedproblemer er fysisk skade og tab af hørelse, forstyrrelse af adfærd og maskering af vigtige lyde. Udover disse kan nævnes fysiologiske reaktioner som
forhøjede niveauer af stresshormoner i blodet efter høje lydniveauer (Romano et al. 2004) og muligvis kronisk stress efter langvarige påvirkninger.
Fysisk skade og tab af hørelse
Chokbølger fra f.eks. eksplosioner og pæleramninger kan forårsage vævsskader, hvor øret er det mest sårbare organ (Southall et al. 2007). Særligt
kraftige lydpåvirkninger kan være fatale, mindre kraftige påvirkninger kan
forårsage permanent nedsættelse af hørelsens følsomhed (PTS, permanent
threshold shift) mens mildere påvirkninger forårsager midlertidig nedsættelse af hørelsen (TTS, temporary threshold shift), som dyret kommer sig
over i løbet af timer eller dage. Gentagne tilfælde af TTS kan forårsage PTS
(Kujawa og Liberman 2009).
Forstyrrelse af adfærd
Fysiske skader og hørenedsættelse er ikke nødvendigvis de mest alvorlige
påvirkninger fra støj. Lyd under TTS-niveau kan påvirke dyrs adfærd og
have betydning for deres langsigtede overlevelse og reproduktion, og således i sidste ende populationens status, hvis tilstrækkeligt mange individer
bliver påvirket i tilstrækkeligt lang tid (National Research Council 2005).
Maskering
Maskering af lyd sker når støj forhindrer et dyrs evne til at opfange og identificere lyde, der er vigtige for sælerne, såsom kommunikation mellem sælerne. Særligt længerevarende eller permanente støjkilder som f.eks. skibsstøj er potentielle kilder til maskering. Der mangler i dag viden om hvordan
og hvor meget maskering påvirker havpattedyr i naturen (Erbe et al. 2016).
Bifangst
Bifangst af sæler kan ske i forskellige typer passivt fiskeudstyr såsom nedgarn, drivgarn, ruser og push-up fælder (ICES WKBYC 2013, Vanhatalo et
al. 2014, HELCOM 2017). Vanhatalo et al. (2014) har på baggrund af en interviewundersøgelse med fiskere fra Estland, Finland og Sverige estimeret at
bifangsten af gråsæler i disse lande var på over 2.000 individer i 2012. Hvis
dette er repræsentativt er det en betydelig andel af østersøpopulationen og
vil have indflydelse på dennes udvikling, selvom det tilsyneladende mest er
unger og unge hanner, der er mindre vigtige for populationsudviklingen der
bliver bifanget (Bäcklin et al. 2011; Kauhala et al. 2015).
Der findes ikke estimater for bifangst af spættet sæl, men DCE/Bioscience
AU har modtaget flere rapporter om bifangne gråsæler end spættede sæler i
Danmark i de seneste 5 år, på trods af at spættet sæl forekommer i langt
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større antal (Galatius upubl. data), så det tyder på at gråsælen er væsentlig
mere sårbar end spættet sæl i forhold til bifangst.
Sygdomme
De spættede sæler i Europa har siden 1988 været ramt af gentagne virusepidemier, særligt PDV-epidemierne (morbillivirus) i 1988 og 2002 gjorde store
indhug, hvor op mod halvdelen af sælerne i de enkelte populationer døde
(Härkönen et al. 2006). Derudover har de spættede sæler i Kattegat været
ramt af en ukendt sygdom i 2007 (Härkönen et al. 2008), og sælerne i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet af en epidemi af Influenza A i 2014 (Bodewes
at al. 2015, Krog et al. 2015), der har dræbt mindre dele af populationerne.
Sæler, der har overlevet en PDV-epidemi har vist sig at være immune overfor smitten i resten af deres liv (Härkönen et al. 2007b). PDV-epidemierne
kan således potentielt vende tilbage med intervaller på over 10 år, når andelen af sæler uden immunitet (de som er født siden sidste epidemi) når et tilstrækkeligt niveau og virusset kommer i cirkulation. Det antages at virusset
kommer fra sælpopulationer i Arktis, hvor det cirkulerer i de meget store
populationer af grønlandssæl, klapmyds og ringsæl, tilsyneladende uden
væsentlig dødelighed for disse populationer (Härkönen et al. 2006). En hypotese er at gråsæler, der bevæger sig over større afstande end spættet sæl
bringer smitten til populationerne af spættet sæl. Ingen af de nævnte epidemier synes at have forårsaget høj dødelighed blandt gråsæler, selvom næsten alle testede gråsæler var smittet med PDV i både 1988 og 2002 (Härkönen et al. 2006, Härkönen et al. 2007b). Hidtil er populationsstørrelsen af de
populationer af spættet sæl der er blevet ramt af PDV-epidemier genoprettet
i løbet af 5-10 år, afhængigt af størrelsen på populationen og andelen af døde
sæler (Olsen et al. 2010).
Parasitter
Parasitter forekommer naturligt i vilde dyr og er ikke nødvendigvis et sygdomstegn. De kan dog også forårsage alvorlige helbredsproblemer (Dailey
2001).
Begge sælarter er værter for parasitiske arter af rundorme (Pseudoterranova
decipiens, Contracaecum osculatum, Anisakis simplex). De to første benytter først
og fremmest sæler som slutvært, hvor de afslutter deres livscyklus, mens
Anisakis ofte findes i sæler i sit larvestadie. Et eksempel på en parasitlivscyklus med sæl som slutvært er vist i Figur 5. Sælerne kan have en høj forekomst af disse parasitter i deres tarmsystem, tilsyneladende uden negative
effekter (Dailey 2001), men særligt anisakider kan forårsage mavekatar, mavesår, inflammation, diarré, væskemangel og blodmangel (Young og Lowe
1969, Lauckner 1985). Disse parasitter er blevet et voksende problem for fiskeriet efter den øgede udbredelse af gråsæler i den sydlige Østersø (Königson 2011, Haarder et al. 2014). Parasitterne fører til tab for fiskeriet, da de
nedsætter værdien af fangsten og muligvis forværrer konditionen hos hårdt
ramte fisk (Mehrdana et al. 2014). Udover de nævnte arter kan sæler også inficeres af en række arter af fladorme, bændelorme og kradsere.
Sæler rammes ofte af infektioner af rundorme i luftvejene, i danske farvande
først og fremmest arterne Otostrongylus circumlitus og Parafilaroides gymnurus. De er en almindelig dødsårsag hos unge spættede sæler under et år,
hvor de hæmmer dyrenes evne til at dykke og søge føde. Deres forekomst i
danske sæler er steget kraftigt siden 1990erne (Alstrup m.fl. 2014).

17

Figur 5. Eksempel på livscyklus
hos parasit med voksenstadie i
tarmen hos spættet sæl eller
gråsæl, her Contracaecum osculatum. De voksne orme lever i
tarmen på slutværten, her en
sæl. Efter parring frigives æggene med sælens afføring. Efter to
larvestadier i ægget klækkes det
tredje stadie, en fritsvømmende
larve. Denne indtages af et
krebsdyr, her en vandloppe eller
tangloppe. Parasitten overføres til
fisk ved at de indtager krebsdyret
eller indtager en mindre fisk, der
har spist et inficeret krebsdyr. I
fisken trænger parasittens tredje
larvestadie gennem mavevæggen og trænger frem til f.eks.
leveren, hvor den indkapsles.
Herefter kan den inficere en ny
sæl, der æder fisken. I sælen
følger endnu to transformationer
før Contracaeum når voksenstadiet. Fra Haarder et al. 2014.

Klimaændringer
Klimaændringer ændrer miljøet i havene og forårsager generelt øget aciditet,
reduceret produktivitet og isdække, højere havniveauer, tab af biodiversitet
og forstyrrer økosystemerne (IPCC 2007). Påvirkningerne af havpattedyr er
primært indirekte, ofte gennem ændringer i det fysiske habitat eller forstyrrelser af fødenet (Moore 2009). Direkte påvirkninger ses hos dyr der er afhængige af havis, som f.eks. isynglende sæler. I Østersøen yngler både ringsæler og gråsæler på is, og sidstnævnte har større ynglesucces på havisen
end på andre ynglepladser (Jüssi et al. 2008). Reduceret isdække i Østersøen
kan således påvirke den fælles østersøpopulation af gråsæler negativt. I
Danmark er der ikke registreret isynglende gråsæler bortset fra enkelte tilfælde ved Bornholm under isvintrene i 1940erne (Søndergaard et al. 1976).
Der er ikke direkte evidens for påvirkninger af klimaændringer på danske
sæler, men der er registreret en ændring af yngletidspunktet til tidligere på
året hos spættet sæl i Vadehavet, der muligvis er relateret til klimaændringer (Reijnders et al. 2010). Ændringer i økosystem og fødenet kan påvirke de
forskellige områders bæreevne for sælpopulationer, men det er svært at fastslå klimaændringer som årsag til sådanne ændringer. På længere sigt kan
kraftige negative påvirkninger forekomme i form af oversvømmelse af hvilepladserne, der ofte ligger meget lavt og ikke nødvendigvis kan erstattes
med nærliggende alternativer. Man kan således forudse at sælerne med tiden vil forsvinde fra visse områder med lavtliggende landgangspladser.
Miljøfremmede stoffer
Som toprovdyr i det marine økosystem er sæler særligt sårbare overfor miljøfremmede stoffer, der bioakkumulerer i fødenettet. Forureningen i havet er
meget større end på land og med sælerne i toppen af fødekæden er de sammen med hvalerne de mest belastede dyr. Der har ikke været undersøgelser
af effekter af forurening på sæler i Danmark, men i vores nærområder er der
set direkte negative påvirkninger som gråsælerne og ringsælerne i Østers18

øens kraftigt reducerede forplantningsevne i forbindelse med forurening
med organokloriner, som PCB (Nyman et al. 2002). Nedsat reproduktion i
sammenhæng med organokloriner og tungmetaller er også set hos spættet
sæl i det hollandske Vadehav (Reijnders 1980). Belastningerne i disse områder er dalet væsentligt siden disse observationer og de høje vækstrater i populationerne tyder på at problemerne er væsentligt reducerede i de fleste
områder. Selvom problemerne med organokloriner er aftagende i områderne omkring Danmark kan andre stoffer som f.eks. perfluorerede stoffer påvirke en række parametre hos sæler, såsom reproduktion, metabolisme og
immunsystem (Dietz et al. 2012). De danske farvande er placeret mellem to
potentielt kraftige forureningskilder, der har det meste af Nordeuropa som
opland; flodudløbene i Østersøen mod øst og Elbens og Rhinens udløb i den
sydlige Nordsø, så vores farvande har potentiale for høje niveauer af miljøfremmede stoffer.
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