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Naturhistoriska riksmuseet

Besöksmål
• 10 basutställningar
• 3e mest besökta i Sverige
• 700 000 besökare, varav 

65 000 elever med lärare
• Webben!

Forskning och samlingar
• 11 miljoner föremål
• Unik utrustning
• 150 arbetar med och i samlingarna
• 50 forskare
• Gästforskare



Fyra forskningsområden
• Den föränderliga jorden
• Ekosystem och arthistoria
• Livets mångfald
• Naturmiljö och människa

Om forskningen på 
Naturhistoriska riksmuseet



• Bevara för framtiden
• Jämföra över tid
• Exempel på samlingar

– Insektssamlingen
– Herbariet
– Miljöprovbanken

Om samlingarna



Enheten för Miljöforskning och Övervakning, Naturhistoriska Riksmuseet

Dr. Anja Carlsson

Övervakning Sveriges sälar



• En del av Sveriges nationella miljöövervakning
• Indikatorer för storskaliga förändringar i marina ekosystem

– Topp predatorer känsliga för förändringar i alla delar av 
ekosystemet
• Miljögifter, antropogena störningar, buller, fiskbestånd, sjukdomar mm

Sälar visar hur havet mår

Populationsövervakning



Svenska sälar
Vikare

Pusa hispida botanica
Gråsäl

Halichoerus grypus
Knubbsäl

Poca vitulina

photo: skansen.se



Svenska sälar: Årscykel
Vikare

Pusa hispida botanica
Gråsäl

Halichoerus grypus
Knubbsäl

Poca vitulina

Kutar föds

Kutar diar

Pälsbyte

Födosök



Populationstrender östersjön

• Högt jakttryck ledde till populations krash på 1900- talet
• Miljögifter påverkade fertilitet och förhindrade återhämtning
• Jakt förbjöds 1974, PCB förbjöds 1978

Vikare
~200 000 to ~5000

Gråsäl
~100 000 to ~4000

Knubbsäl
~5000 to ~50

Modellerade populationstrender 1900s – 1970 baserat på jaktstatistik
From Harding & Härkönen, Ambio 1999 and Härkönen et al., Mar. Mamm. Sci. 2005.



Knubbsäl västkusten

Kattegatt Skagerack

1988 & 2002 Virusepidemi (PVD) 
~ 50% dödlighet

2007 okänd patogen
2014 Fågelinfluensa

(Olsen et al, 2013, NAMMCO)



Populationsövervakning

Knubbsäl

Vikare

Gråsäl

• Övervakar populationstrend och utbredning
• Årlig flyginventering

– Vikare: April

– Gråsäl: Maj

– Knubbsäl: Augusti

790



Inventering: Vikare

Se filmen på Vimeo
https://vimeo.com/764133442/fd1e429fe8



Inventering: Gråsäl

Se filmen på Vimeo
https://vimeo.com/764133322/7150295f2e



Inventering: Knubbsäl

Se filmen på Vimeo
https://vimeo.com/764133358/4a79101956



Populationstrend: Knubbsäl

Södra östersjön c. 1 200

Kalmarsund c. 2000

Kattegatt c. 12 500

Skagerrak 6000-11 00?



Populationstrend: Gråsäl

> 80 %

• ~ 30 000 räknade i 
hela östersjön

• Tillväxthastigheten 
4.92% (2003-2017)

• Uppskattad population 
37 500–50 000

• 60-80 % sälar uppeliggande
• ~ 42000 räknade i hela östersjön
• Uppskattad population c. 60 000



Populationstrend: Vikare

Populationsstorleken ≥20 000



Sälarna och Klimatet

“The maximum winter sea ice extent in the Baltic Sea has mostly displayed a 
decreasing trend since about 1800. It reached a record low level in winter 
2019/2020.”
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/arctic-sea-ice-4/assessment



Vikare och klimatet

• En arktisk säl i Östersjön
• Beroende av is

– Kutar i snögrottor på isen
– Byter päls på isen

From nammco.no



Vikare och klimatet

• Förändringar i isutbredning/uppbrott 
påverkar inventeringsresultat



Vikare och klimatet



Vikare och klimatet

Ringed seal climate refugia in 2099 under IPCC scenario 
A1B (balanced technology) (IPCC 2000)

- identified for marine spatial planning for the Swedish 
agency for Marine and Water Management, report 
2017:37



Vikare och klimatet

Var vilar vikare på land?



Gråsäl och klimatet

North east of Holmöarna, 
Bothnia Bay
Photo: Frey icebreaker

• Unika bland sälar då de kutar på land och is

Kutar födda på land har 
högre mortalitet och lägre 
vikt efter digivning



Gråsäl och klimatet

• 2021 första inventering av 
kutningsplatser på land

• 38 kutnings lokaler
• 2747 kutar, 47 döda
• 38% (1061) hittades vid 

Söderskär



Gråsäl och klimatet

• Kutar vid olika habitat
Sandöar

Näsrevet, Gotland



Gråsäl och klimatet

• Kutar vid olika habitat
Sandöar, små vindpinade öar

North of Söderkobb, 
Stockholm



Gråsäl och klimatet

North of Söderkobb, 

• Kutar vid olika habitat
Sandöar, små vindpinade öar, större beväxta öar

Söderskär,Stockholm



Gråsäl och klimatet

North east of Holmöarna, 
Bothnia Bay
Photo: Frey icebreaker

• Kutar vid olika habitat
Sandöar, små vindpinade öar, större beväxta öar, isen





Sälar och klimatet, sammanfattning

• Inventeringsresultat påverkade av förändring islossning/isutbredning
– Svårt att följa trender.

• Vikten av kutningsplatser på land kommer att öka
– Okänt om vikare kutar på land i Bottenviken
– Många nya landkutningsplatser för gråsäl

- Minskande isutbredning/ Ökande gråsäls population
– De största kutningsplatserna för gråsäl är inte skyddade

• Gråsälar mer anpassningsbara



Slutsatser

• Sälpopulationer har återhämtat sig och mår överlag bra
• Haven har förändrats, jakt återupptagits och fiskpopulationer minskar
• Klimatförändringar kommer att påverka sälarna

TACK!



Allt material har koppling till både 
kursplanen och museets samlingar, 
forskning och/eller utställningar.
• Filmer med forskare + arbetsmaterial
• Quizer med återkoppling
• Faktawebbar
• Rollspel för flippat klassrum
• Digitala escaperooms

www.nrm.se/dlr7-9
www.nrm.se/dlrGy

Lekionsmaterial för 7-9 och gymnasiet



Nytt material vecka 45

Nationell sälövervakning

• Vattnen runt Sverige
• Vilka sälar i vilka vatten?
• Undersökning av 

Östersjöpopulationerna av 
vikare och knubbsäl.

• Fakta och instruktioner digitalt
• Arbetsblad och kartor för utskrift

Premiär i lärarbrevet. Kostnadsfri prenumeration: www.nrm.se/lararbrev



Spelet om Östersjön

Naturvärden och förnybar energi ska 
samsas i Östersjön.
• Rollspel
• Experter (tumlare, afågel, vindkraft)
• Natura 2000
• Kompromiss är vägen framåt

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/speletomostersjon.html



Uppdrag miljöövervakning

Interaktivt uppdrag att ta reda på 
vilket djur som har flyttat in i en 
nationalpark
• Invasiva arter
• DNA
• Sökning i internationell DNA-databas

+ Enskilt arbete och gruppdiskussioner
+ Ett eller två lektionstillfällen

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/uppdragmiljoovervakning.html
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