
Introduktion till de  
marina däggdjuren i norra Europa

Här presenterar vi några av de mest framstående marina däggdjuren i norra Europa, med särskild 
fokus på Östersjön och den Svenska västkusten. Djuren som beskrivs är tumlare, gråsäl, knubbsäl 
och vikare.

Tumlare (Phocoena phocoena)

 

Tumlaren är en liten tandval (odontocete), som lever i tempererade och kalla vatten i norra Stilla 
havet, norra Atlanten och Svarta havet. Det är den enda valen som finns under hela året i Östersjön. 
Tumlare är främst en kustnära art, förekommer huvudsakligen på mellan 20 - 200 m djup; grunda 
vatten är viktiga som kalvnings- och omvårdnadsområden.
 
Tumlaren blir ca 160 cm lång och 65 kg tung, storleken skiljer sig något mellan populationer. 
Ryggsidan är mörkgrå, medan magen är vit, och det finns en mörk rand från hörnet av munnen till 
bröstfenan. Ryggfenan är låg och triangulär. Kroppsformen är ganska kort och rund, vilket begränsar 
värmeförlusten i kallt vatten.

Honorna är ofta något större än hanarna och når könsmognad vid äldre ålder, från drygt 3 till nästan 
5 år jämfört med cirka 3 år för hanarna. Tumlare är bland de tandvalar som har kortast livslängd, 
de lever sällan längre än 12 år, men den äldsta som har hittas blev 23 år.

Reproduktionen är säsongsberoende, med kalvning i maj-juni och parning i juli-augusti. Honor 
föder en kalv nästan varje år, vilket betyder att de är gravida och ammande samtidig största delen 
av sitt liv. Dräktigheten är ca 10,5 månader och kalvar diar i 6 - 9 månader, även om de börjar äta 
fisk redan vid några månaders ålder. 

Figur 1: Harbour porpoise in Kerteminde. © Peter Verhoog.
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Tumlare är trots sin ringa storlek ett mycket rörligt djur. De simmar vanligen med hastigheter runt 
2 km/h och kan simma upp till 58 km per dag. Tumlaren kan på så sätt ha stora revir.

Tumlare använder höga frekventa ljud för att orientera sig i sin omgivning, så kallad ekolokalisering. 
Tumlaren använder ljud för att lokalisera byte och eventuellt också att kommunicera. I dunkla vat-
ten, på natten och på stora djup så förlitar tumlare sig helt på sin ekolokalisering. Deras klickande 
ljud genererar ljudvågor som studsar på t.ex. deras byten. Tumlaren lyssnar sedan efter ekot från 
bytesdjur såsom fisk och hinder i miljön.

Högsta frekvensen av tumlares klick är cirka 130 kHz och de kan upptäcka en vuxen sill upp till 
40 m avstånd. Det har visats att tumlare använder sin ekolokalisering nästan kontinuerligt, även 
om viss dygnsvariation och enstaka lugna perioder förekommer.

Figur 2: Årliga livscykel för tumlare i Östersjön, Föder maj-juni, Parar sig juli-augusti och tar hand om sin kut från maj-
juni till februari-april. Created by Tim Kiessling.

Figur 3: Tumlare genererar klick och lyssnar  efter från hinder och fisk. 
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org).
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Tumlaren kan dyka till minst 400 meters djup, även om de flesta dyk är grundare än 30 meter och 
varar mindre än en minut. Under djupare dyk antas de söka efter byten i närheten av botten eller 
på ett visst djup. Relativt liten kroppsstorlek gör att tumlare förlorar mycket av sin kroppsvärme 
till det omgivande kalla vattnet, vilket betyder att tumlaren måste konstant söka mat för att få den 
energi som krävs för att hålla sig varm.

Information om tumlarens jaktbeteende (som främst härletts från analyser av maginnehåll) visar 
att de är opportunistiska rovdjur som livnär sig främst på små stimfiskar som torsk (Gadus mor-
hua), sill (Clupea harengus), skarpsill (Sprattus sprattus), smörbultar (Gobiidae) och tobisfiskar 
(Ammodytidae).

I Östersjöregionen så lever de på sill, skarpsill och små torskar (mätt i vikt), medan smörbultar var 
det mest vanligt förekommande bytesdjuret, men eftersom de sista är så små så blir de bara 5 % 
av det totala intaget (mätt i vikt).

Tumlaren behöver äta 4 - 10 % av sin kroppsvikt per dag. Bytesstorleken är ofta mindre än 300 mm 
och även om tumlare ses ibland i stora grupper så tror man att de jagar individuellt. Tumlare verkar 
hålla sig inom mindre områden och istället så anpassar de sin jaktstrategi till lokala miljöförhållanden 
som kan förändras över året.

Alla tumlare i Östersjön antas tillhöra en population även om populationsstrukturen i Östersjöom-
rådet inte är helt klart. Det finns tre tydliga populationer dock:
1. En i Nordsjön, Skagerrak och norra Kattegatt; 
2. En söder om första området, i den södra delen av Kattegatt och i Bälthavet, sträcker sig 

något in i Östersjön. 
3. Sista populationen finns i resten av Östersjön, öster om den andra sydliga populationen. 

Antalet tumlare i Östersjön uppskattades nyligen av Sambahprojektet till ca. 500 djur. Tidigare 
undersökningar gjordes 1995 och 2002 vilket uppskattade populationen på 600 indvider och 93 
grupper av tumlare. Östersjö subpopulationen klassificeras som akut hotad av IUCN. Tumlare 
skyddas i den nationella lagstiftningen1 i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen och anges 
i den nationella rödlsistan i Sverige, Polen, Danmark, Estland, Lettland och Tyskland.

1 Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora

Figur 4: Porpoise clicks are short high frequency clicking sounds in the range of 130,000 Hz.  
© Heard but not seen, Layman’s report (www.sambah.org). 
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Figur 5: Tre populationer har identifierats i Östersjöområdet med en avgränsning i norra Kattegatt på  
LAT 57 ° N och en annan i sydvästra Östersjön på LON 13,5 ° E 
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org).

Hot status för tumlare i Östersjöområdet

Havsområde Organisation Status

Östersjön IUCN, HELCOM Akut hotad (CR)

Kattegat (“Västra Östersjön”) HELCOM Sårbara (VU)

Det har föreslagits att det var för att undvika isen2som gjorde att Östersjötumlaren migrerade genom 
Bälthaven, där de var föremål för kommersiell jakt, särskilt i Danmark fram till slutet av 1800 - talet. 
I danska vatten uppskattas den totalen fångsten för tumlare under 1700 - 1800 - talet till över 180 
000 djur. I polska vatten fångades mer än 700 tumlare framförallt i laxdrivgarn mellan 1922 - 1933, 
man fick bra betalt för att fånga dem.

Under första hälften av de 1900 - talet var det flera svåra vintrar, och 1929 drunknade flera hundra 
tumlare under isen, som senare spolades upp på stränderna i Bornholm. Under den stränga vintern 
1942 dog ett betydande antal tumlare under isen öster om ön Als (Danmark).

Även om tumlare inte aktivt jagas idag i Östersjöområdet så har den historiska jakten, svår is, 
införandet av nylongarn (ökade bifångsten av tumlare) samt införandet av flera typer av miljögifter 
fått en betydande negativ effekt på populationsstorleken.

2 HELCOM: Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission
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Idag är det största hotet mot tumlare oavsiktlig fångst i fiskeredskap, främst i bottentrålning för att 
fånga torsk, piggvar, rödspätta eller stenbit. I Östersjön är det svårt att avgöra hur stor bifångsterna 
är. I svenska och polska vatten så har en stor andel av bifångsterna skett på grund av drivgarn 
eller laxnät. Drivgarnsfiske är nu förbjudet men flera andra farliga metoder är fortfarande lagliga. 
Nuvarande är det inte känt hur stor bifångsten av tumlare är.

Utöver bifångster i yrkesmässiga fiskeredskap som är ett okänt antal tumlare fiskade av fritidsfisket, 
men det finns ingen bra information om detta.

Det finns tre huvudsakliga metoder för att minska bifångster av tumlare: minskat fiske, användning 
av akustiska larmanordningar så kallade pingers och användning av alternativa fiskeredskap.

Pingers har testats i ett stort antal studier över hela världen. Den övergripande slutsatsen från 14 
kontrollerade pingerexperiment i Nordamerika och Europa är att pingers nästan helt eliminerar 
bifångst. Däremot så är det oklart huruvida tumlare skräms av pingers.

Ett problem är att pingers har visats agera som ”middags klocka” för sälar. Detta är redan ett allvarligt 
problem i Östersjön och därför är baltiska fiskare mycket ovilliga att använda pingers. I Sverige 
pågår utveckling av en ”säl-säker” pinger. Ljudet av denna pinger har justerats så att frekvensen 
är utanför sälarna hörselintervall, upp till 150 kHz vilket är den övre gränsen för tumlarens hörsel.

I Sverige utvecklas fällor som substitut för garn, detta för att minska säl relaterade skador på fångad 
fisk och redskap (se: Marina däggdjur interaktioner med fiske för mer information). 

Figur 6: Tre typer av pingers: Fumunda, Aquamark och banan pinger. 
© Archive of Hel Marine Station, mitte: © Aquateck Group, rechts: © Fishtek, links: © Fumunda Marine
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Uppgift 1: Ange vilket foto som visar tumlare respektive delfin.

Uppgift 2: Markera i skisserna nedan vilka bilder som visar delfiner respektive tumlare, och 
markera skillnaderna dem emellan.

Uppgift 3: Ange vilket foto som visar kvinnliga respektive manliga tumlare, markera två huvud-
sakliga skillnader mellan dem.
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Vad är skillnaden mellan delfiner och tumlare?
Delfiner och tumlare skiljer sig i deras nos, fenor och kroppsformer. Delfiner har näbbformade 
nosar, skär-formade ryggfenor och längre, smalare fenor än tumlare. Även formen på tänderna är 
annorlunda: delfiner har koniska tänder medan tumlaren har spatelformade tänder.

Drawing: © Tomasz Cofta and Fotos © Archive of Hel Marine 
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Sälar
Sälar är toppkonsumenter i Östersjön, de är känsliga för förändringar i det marina ekosystemet, 
speciellt förändringar som förekommer i lägre trofinivåer. Förändringarna orsakas av variationer i 
klimat och mänsklig påverkan (ex. minskande fiskbestånd, föroreningar, jakt och bifångst). På grund 
av deras sårbarhet för dessa problem är sälar utmärkta bioindikatorer för att mäta miljötillståndet i 
ekosystem. Det fanns gott med säl av olika arter i Östersjön i början av 1900 - talet, men på grund 
av intensiv jakt så försvann 80 - 90 % av sälarna mellan 1920 - 1945. Miljöförstöring under 1960 - och 
1970 - talet ledde till svår infertilitet hos vikare och gråsäl. På 1970 - talet så observerade man flera 
missfall hos gråsäl och att endast 17 % av vikarens honor var fertila. Forskning visade ett direkt 
samband mellan reproduktivitet, sjukdom och föroreningar hos dessa två arter. Missfall var en av 
de främsta orsakerna till populationskrascherna hos både vikare och gråsäl i början av 1980 - talet, 
populationer av båda arterna hade minskat till 3000 individer, 80 år innan (1900) hade population 
varit runt 100 000 individer. Populationerna kunde återhämta sig först när halterna av giftet PCB i 
havsmiljön minskade i slutet av 1980 - talet. I dag är fertiliteten normal hos gråsäl, men fortfarande 
nedsatt hos vikare. Det mycket låga antalet vikare i finska viken förklaras av nedsatt fertilitet.

Figur 7: Development of the population of Baltic gray seals in the 20th century. © Archive of Hel Marine Station Data: 
Harding, K.C., Härkönen, T., Helander, B., Karlsson, O. 2007. Status of Baltic grey seals: Population assess-
ment and extinction risk. NAMMCO Sci. Publ. 6:33-56 /modified/ oraz Natural Resources Institute Finland 
www.rktl.fi/english/news/baltic_grey_seal_1.html.
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Gråsäl (Halichoerus grypus macrorhynchus) 

En vuxen gråsälshanne kan bli upp till 250  cm och väga 
300 - 400 kg. Honorna är i genomsnitt 200 cm lång och 
väger max 250 kg. Nyfödda ungar är ca 70 cm långa och 
väger runt 14 kg. Gråsälar har en lång hund-formad nos 
med W-formade näsborrar. Det är bara Östersjö sälarna 
som uppvisar skillnader i färg och form mellan könen 
(könsdimorfism). Hanarna är mörkbruna med bred och 
konvex nos. Honorna är mörkgrå på ryggsidan och ljusa 
på buken med en del mönster som är unika för varje 
individ. Honornas nos är kortare och smalare.

Gråsälen är sällskaplig, inte bara under reproduktionspe-
rioden och ruggningen, fast ofta ser man dem ensamma. 
Under reproduktionsperioden så skapar hanen harem. 
Honorna blir könsmogna när de är 4 år, hanarna ett par 
år senare. Hanarnas harem består av dussintals honor i 
ett territorium som de försvarar tillsammans. Honor föder 
efter 11,5 månaders dräktighet, vanligtvis 1 valp, även 
kallad kut. Nyföda kutar är täckt med lanugo (babypäls), 
som ger värmeisolering och kamouflage. Lanugo ersätts 
med vuxenpäls under den första månaden av kutens liv. 
Kuten diar i ca 3 veckor. Gråsälar föder sina ungar både 
på land och på isen, kutarnas överlevnad är bättre på 
is än på land.

Satellit och GSM sändare som har kopplats till gråsäl i Östersjön, de visar att de jagar och rör 
sig i hela Östersjön, även om det saknas reproduktionsområden i Lettland och Litauen. Gråsälar 
migrerar upp till 850 km och dyker till ett medeldjup på 82 m. De kan simma runt 10 km under  

Figur 8: Gråsäl © Krzysztof E. Skora

Figur 9: Distribution of gray seals in the Baltic 
Sea. Light blue: Regular occurrence, 
Dark blue: Reproduction and regular 
occurrence. © www.helcom.fi.
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24 timmar. Till skillnad från knubbsäl så dyker gråsäl också under natten. Gråsälarna i Kattegatt är 
en blandning av individer från populationerna i Östersjön respektive Atlanten.

Figur 10: Migration av gråsälar (vit) och knubbsälar (röd) märkta med GSM sändare på Måkläppen i södra Sverige. 
Gråsälar rör sig mycket i Östersjön medan knubbsälar är mer lokala. © www.helcom.fi.

Den dominerande födan för gråsälen är sill, men även torsk och skarpsill. Den kan ibland ta laxfiskar, 
mörtfiskar och andra fiskarter. Ibland kan kosten berikas med sjöfåglar.

Den baltiska populationen uppskattades i början av 20 - talet till ca 100 000 individer men minskade 
till ca 3000 individer på 70 - talet. Den kraftiga minskningen berodde huvudsakligen på överdriven 
jakt och miljöförstöring. För närvarande beräknas antalet gråsälar till 30 000 individer i Östersjö-
regionen. Majoriteten av Östersjöpopulationen finns i nordöstra delen av Östersjön, men när det 
inte är reproduktions- eller ruggningssäsong så kan man påträffa gråsäl regelbundet längs hela 
kusten av Östersjön. Huvudsakliga hot mot arten är bifångst, föroreningar (tungmetaller, PCB och 
DDT) samt störningar på reproduktionsplatser (t.ex. av turism). 

A 2 - 9 / 18



Introduktion till de  
marina däggdjuren i norra Europa

Knubbsäl (Phoca vitulina vitulina)
Vuxna individer kan bli ca 170 cm och väga upp till 170 kg. Hanarna är ungefär 20 % större än 
honorna. Kutarna är 65 - 100 cm långa och väger 8 - 12 kg.

Knubbsälen har en kort kattformad nos med V-formade 
näsborrar. Pälsen är ljusgrå till mörkbrun, oftast med 
små mörka fläckar. De lever oftast på grunt vatten vid 
stränder och klippor. I vattnet kan man se enstaka indi-
vider eller mindre grupper. På land kan de skapa större 
grupper. De är skygga men nyfikna, och undersöker 
gärna nya objekt och platser.

Hanar når sin könsmognad när de är 6 år, honorna 
när de är 4 år. De reproducerar sig från september till 
början av oktober. Kutarna föds mellan juni och juli. De 
förlorar sin lanugo (baby päls) medan de fortfarande är 
foster och nyföddas päls ser ut som de vuxnas. Kutarna 
diar under 4 - 6 veckor. Efter denna period blir de mer 
oberoende, fast de håller sig fortfarande nära sin mor i 
en längre period.  Kutarna äter främst sillfisk, smörbult, 
tobisfisk och plattfisk.

Knubbsälar märkta med satellitsändare visar att de tar 
bara korta turer inom sitt område, runt 50 - 100 m från 
reproduktionsplatsen. De dyker i genomsnitt aldrig dju-
pare än 12 m.

Figur 11: Knubbsäl © Krzysztof E. Skora.

 Figur 12: Distribution of Harbour seals in the 
Baltic Sea. Light blue: Regular 
occurrence, Dark blue: Reproduction 
and regular occurrence. 
© www.helcom.fi.
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Östersjöpopulationen lever i sydvästra delen av Östersjön och består av ca 800 individer. Östers-
jöpopulationen uppskattades i början av 1900 - talet till 5000 individer, sen minskade den till endast 
200 individer på 1960 - talet, främst av intensiv jakt.

I Östersjöområdet finns nu tre populationer, den största gruppen vid Öland. I Kattegatt och i Bälthavet 
finns en separat population på 8500 individer, som i början av 1900 - talet var hela 17 000 individer. 
Östersjöpopulationen minskade kraftigt av jakt, bifångst och sjukdomar till följd av miljöföroreningar. 
Populationen i Danmark och Svenska västkusten påverkades kraftigt av valpsjukaviruset (PDV). 
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Vikare (Pusa hispida botnica)

Vikaren är den minsta sälen av Östersjö arterna. De 
största individerna är 160 cm långa (den genomsnittliga 
110 - 150 cm) och väger runt 70 kg. Honor är mindre, 
cirka 145 cm långa. Kutarna är ca 60 cm långa och 
väger endast 4 - 5 kg. Vikaren har en kort kattformad 
nos, V-formade näsborrar och har ett pärlhalsband lik-
nande mönster på nosen. Pälsen på ryggen har unika 
vita ringar.

Vikaren tycker om att leva i kallare vatten än gråsäl och 
knubbsäl. Vikaren i Östersjön är kvarlevor från förra 
istiden. Vikaren är beroende av isen för reproduktion och 
omvårdnadsområden. Den är mestadels ensam, men 
kan bilda små grupper under reproduktions-säsongen. 

Honorna blir könsmogna vid 5 års ålder, hanarna vid 
7 år. Dräktigheten varar i 11,5 månader. Vikare finns 
främst i norra delen av Östersjön samt i Finska viken. 
Det finns tre populationer i Östersjön: Bottniska viken, 
Rigabukten och Finska viken. Det finns få vikare i södra 
Östersjön. Populationen uppskattats till färre än 10 000 
individer.  

Figur 13: Vikare © Pawel Bloch

Figur 14: Distribution of Ringed seals in the 
Baltic Sea. Light blue: Regular 
occurrence, Dark blue: Reproduction 
and regular occurrence. 
© www.helcom.fi.
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För 100 år sedan fanns det närmare 200 000 vikare i Östersjön. Det finns två underarter av vikare 
i Östersjön: Pusa hispida ladogensis (sjön Ladoga) och Pusa hispida saimensis (sjön Saimen). 
Storleken på populationen under vintern beror på utbredningen av istäcket som vikaren behöver 
för att bygga hålor. Honorna föder sina ungar i hålorna, hålorna skyddar kutarna mot vädret och 
rovdjur. Isläget är avgörande för reproduktionsframgången. Nyfödda kutar bär lanugo som ersätts 
med vuxenpäls inom de första månaderna. Diande och ung vård varar i ca 3 månader. Vikarna äter 
främst småfisk såsom sillfiskar, smörbultar och spigg, ibland tar de ryggradslösa djur. 

De största hoten mot vikaren är bifångst risken, miljöföroreningar (PCB, DDT och tungmetaller) 
och störningar i deras livsmiljö. De påverkas troligen även negativt av den globala uppvärmningen 
eftersom istäcket blir mindre av det varmare vattnet.

Östersjövikare som har märkts med satellitsändare visar att de spenderar cirka 85 % av sin tid i 
vattnet under sommarens jakt. De vistas i mindre områden, även om vissa djur kan simma långa 
sträckor. De återvänder regelbundet till samma klippor för att sova under natten.
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Uppgift 1: Avgör vilken art av säl det är på bilderna nedan:
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Figur 15: 3 types of seals. © Archive of Hel Marine Station.
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Uppgift 2: Räkna antalet sälar på de följande flygfotona. Försök att räkna ut det totala antalet sälar 
närvarande (inte bara de som syns på bilden). Östersjöpopulationerna räknas under 
ruggningsperioden när de tillbringar merparten av sin tid på land för att bli varma (förbättrar 
ruggningen). Det är den tid när den största andelen av populationen kan ses samtidigt. 
Gråsälen räknas med hjälp av flygfoto tagna på olika reproduktionsplatser i Östersjön. 
Eftersom inte alla individer är uppe samtidigt så är de räknade antalet inte samma som 
den totala populationen. Det är oklart exakt vilken andel av populationen som ses i under-
sökningar, men det har uppskattats till att omkring 60 - 80 % av den totala populationen 
syns samtidigt. 
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Uppgift 2: 

Svar:

Svar:
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Detta projekt finansieras av Horisont 2020  
för Europeiska unionen under bidragsavtalet no. 710708.

Information for teachers and educators

Identifications:  A: Gråsäl
 B: Vikare 
 C: Knubbsäl

Countings: Svar A: ca 254 st. (Hela populationen är: 318-423)
 Svar B: ca 160 st. (Hela populationen är: 200-267)
 Svar C: 188 st. (Hela populationen är: 235-313)
 Svar D: 158 st. (Hela populationen är: 198-263)
 Svar E: 294 st. (Hela populationen är: 368-490)

Porpoises: Uppgift 1: Picture left: Dolphin, picture middle and right: Harbour  
    porpoise 
 Uppgift 2:  Differences: shape of the teeth, shape of the fin and shape  
    of the snout 
 Uppgift 3:  Left picture: male, right picture: female
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