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Samråd om Länsstyrelsens förslag till att inkludera
gråsäl som art i Natura 2000-området Fjärdlång

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till att inkludera gråsäl som art i det 

befintliga Natura 2000-området Fjärdlång (SE0110086). Länsstyrelsen ger nu 

kommuner, myndigheter, markägare och andra berörda möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget. Observera att det inte innebär någon skyldighet att yttra 

sig utan är en möjlighet att, före beslut, lämna de synpunkter man vill att 

Länsstyrelsen beaktar.

Yttrande över bifogat förslag till områden ska ha inkommit till Länsstyrelsen 

senast den 17 augusti 2021. 

Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det via vår e-tjänst, på

http://www.lansstyrelsen.se/sv/e-tjanster. Du får då direkt en bekräftelse på att vi

har tagit emot yttrandet. I e-tjänsten anger du Länsstyrelsen i Stockholms län samt

ärendets diarienummer 106-2013-2021.

Det går också bra att lämna synpunkter med e-post till

stockholm@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen, Enheten för

landskap och naturskydd, Box 22067, 104 22 Stockholm. Ange 106-2013-2021 på

yttrandet.

Bakgrund

Natura 2000 är EU:s gemensamma nätverk av skyddade naturområden. Nätverket 

följer av ett EU-direktiv, det så kallade art- och habitatdirektivet, som bland annat 

kräver att medlemsstaterna skyddar livsmiljöer och arter av intresse i ett 

europeiskt perspektiv. Urvalet av områden grundas på förekomst av livsmiljöer 

och arter som finns listade i bilagor till direktivet.

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse till den svenska 

regeringen i maj 2020 bland annat framfört att gråsäl bör läggas till i flera Natura 

2000-områden i svensk marin baltisk region där arten potentiellt kan förekomma 

enligt den artutbredning som Sverige angivit i artikel 17-rapporteringen. 

Regeringen har därav gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram förslag på 

befintliga Natura 2000-områden som bör inkludera gråsäl som en art som är 

utsedd för området. 

Länsstyrelsen förslår att inkludera gråsäl som art i det befintliga N2000-området 

Fjärdlång. Detta grundar sig bland annat på att gråsäl sedan tidigare är utpekat i 

det direkt angränsade N2000-området Huvudskär samt på att inventeringar 

utförda av Naturhistoriska riksmuseet visar på att gråsäl använder skär och kobbar 

i Fjärdlång och dess omgivningar under pälsömsningsperioden.  
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Gråsälens biologi

Gråsälen är havslevande. Under pälsömsningen i maj-juni söker sig sälarna i stor 

utsträckning till traditionellt utnyttjande tillhåll där de ligger på skär och kobbar.

I Östersjön föder gråsälshonan en unge (kut) i månadsskiftet februari–mars. 

Många gråsälskutar föds på isen i Bottenviken, Norra Kvarken eller Finska viken, 

men en stor andel kutar föds också på land i Stockholms skärgård, på Åland eller i 

Estland. Gråsälarna på västkusten har observerats med kutar både under 

vårvintern och på hösten. Ungarna diar i cirka tre veckor. Könsmognaden inträder 

hos honorna normalt under det 5:e eller 6: levnadsåret. Gråsälen kan röra sig över 

stora arealer, upp mot eller över 10 000 kvadratkilometer, och kan således 

förflytta sig från svenska till finska eller estniska kusten från ett år till ett annat. 

Gråsälar äter huvudsakligen fisk även om unga gråsälar också äter kräftdjur och 

mollusker (musslor, snäckor). Gråsäl är inte specialiserad i sitt födoval utan äter 

mest stimfisk och bottenlevande fisk som strömming, tånglake och flundror, men 

även lax, sik och torsk med fler. I genomsnitt konsumerar en gråsäl föda 

motsvarande 2–3 % av sin kroppsvikt dagligen, dock varierar intaget med födans 

näringsinnehåll. Konsumtionen är högst under senhösten då djuren bygger upp 

späcklagret inför vintern 1.

Troliga hot mot gråsäl

• Drunkning i fiskeredskap är den vanligaste dödsorsaken bland gråsälar 

idag och drabbar främst unga, oerfarna sälar. Den totala bifångsten av 

gråsäl beräknas för samtliga fisken till minst 400 djur bara i Sverige. För 

Östersjön som helhet riskerar därför bifångsterna av gråsäl närma sig 

minst 1 000 (eller ca 8 %) djur per år. Detta överstiger markant de nya 

miljömålens krav om att senast år 2010 ska de årliga totala bifångsterna av 

marina däggdjur uppgå till maximalt 1 % av respektive bestånd. 

• Gråsälen är i behov av skyddade områden bl.a. under pälsömsningen. 

Störning vid de traditionella samlingsplatserna, liksom störning av sälar 

med ungar under våren är en del av ett framtida tänkbart hot. 

• Det finns en risk att brist på fisk, åtminstone vintertid i södra Östersjön, 

kan komma att bli en begränsande faktor för gråsälen.

• Idag har frekvensen av de flesta av sjukdomsskadorna orsakat av 

miljögifter minskat betydligt i omfattning. Fortfarande är dock frekvensen 

högre i Östersjön än i de Atlantiska populationerna. Alarmerande är 

emellertid att frekvensen av tarmsår stadigt ökat bland gråsälarna sedan 

slutet av 1980-talet och idag är det den vanligaste dödsorsaken efter 

drunkning i fiskeredskap. 

Tarmsåren orsakas av parasiter (hakmask) som penetrerar tarmen och orsakar 

bukhinneinflammation. Tarmparasiter är inget ovanligt bland vilda djur men att 

det får så allvarliga konsekvenser är sällsynt. Orsaken är fortfarande inte riktigt 

kartlagd men tros ha samband med nedsatt immunförsvar hos sälarna vilket 

sannolikt orsakas av ett nytt ännu okänt miljögift. Nya gifter som kommer ut i 
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miljön, vars effekter fortfarande är okända, kan utgör ett allvarligt hot mot 

gråsälarna och många andra marina organismer även i framtiden 1. 

Ärendets fortsatta beredning

I Länsstyrelsens uppgift ingår att så långt möjligt förankra förslagen hos berörda. 

Länsstyrelsen ska redovisa resultatet av dessa kontakter med kommuner, berörda 

myndigheter och markägare. Länsstyrelsen lämnar sedan sitt slutgiltiga förslag till 

Havs- och vattenmyndigheten som utvärderar områdena. Beslutet om vilka 

områden som ska föreslås till EU-kommissionen fattas av regeringen. 

Konsekvenser av att området ingår i Natura 2000

Den grundläggande lagregel som gäller för Natura 2000-områden är en tillstånds-

plikt för åtgärder som kan påverka miljön i Natura 2000-området. Den som 

planerar att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i Natura 2000-området måste söka tillstånd hos Länsstyrelsen 

enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Tillståndsplikten gäller för både markägare och 

andra. Den gäller både inom och utanför Natura 2000-området. Det som avgör om 

tillstånd krävs är hur Natura 2000-området påverkas. 

Vid en tillståndsprövning ska Länsstyrelsen pröva om åtgärden kan skada den 

livsmiljö eller art som ska skyddas. Tillstånd får inte ges om åtgärden eller 

verksamheten medför att den art (gråsäl) som avses att skyddas utsätts för en 

störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten.

Lämpliga bevarandeåtgärder

Länsstyrelsen kan inte nu bedöma vilka bevarandeåtgärder som behövs för den 

föreslagna arten (gråsäl). Vilka former dessa ska ha kommer att vid behov

diskuteras vidare med markägare och kommun till exempel i samband med 

kommande samråd om förslag till bevarandeplan. 

Det övergripande målet att långsiktigt säkra gynnsam bevarandestatus för arten

måste uppfyllas av bevarandeåtgärderna. 

Kontaktpersoner

Frågor om ärendet besvaras av Sandra Thunander på Länsstyrelsens enhet för 

landskap och naturskydd

Telefonnummer: 010-223 15 03

E-post: sandra.thunander@lansstyrelsen.se 

Kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen kommer även att delge berörda sakägare förslaget genom 

kungörelsedelgivning enligt 47 § delgivningslagen (2010:1932).

Förslaget finns även på Länsstyrelsens webbplats på adressen: 

www.lansstyrelsen.se/stockholm/kungorelser 

mailto:sandra.thunander@lansstyrelsen.se
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Beslutet om förslaget i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av 

miljödirektör Johanna Lindgren med miljöhandläggare Sandra Thunander som 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf chef för enheten för 

landskap och naturskydd Christina Berglind deltagit.

Bilaga

Karta över N2000-området Fjärdlång

Sändlista

Sändlistan är borttagen i denna version eftersom den innehåller personuppgifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

