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FÖRORD
Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till 
Havs- och Vattenmyndigheten. Arbetet utförs med stöd av svensk miljöövervakning. Rapporten har 
diarienummer 502-5305-2016.

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organi-
sationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det 
kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblomningar, större antal döda fåglar, 
döda fiskar längs stranden eller döda sälar. 

Informationscentralen har ett kontaktnät som består av ca 130 personer från Haparanda i norr till 
Uppsala i söder. Inom nätet finns representanter från centrala, regionala och lokala myndigheter, 
organisationer, media, företag och föreningar. Informationscentralen samverkar särskilt mycket med 
Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), SMHI och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 

Informationscentralen för Bottniska viken vill passa på att tacka alla kontaktpersoner i nätverket för 
all information ni lämnat under det gångna året!

Kristin Dahlgren
Anneli Sedin
Gunilla Forsgren Johansson
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Figur 1. Översikt över årets kustnära algblomningar (2016).  
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AKTIVITETER 2016

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har 
under året arbetat med service- och informationsverk-
samhet, kommunikation med media, uppdateringar av 
kontaktnätet samt hantering av 48 inkomna rapporter 
om händelser i Bottniska viken. 

ICBV har regelbundet under sommaren lagt ut ny in-
formation på Informationscentralens nyhetssida. Ny-
hetssidan läses av media och personalen vid ICBV har 
intervjuats tolv gånger under året i lokal och riksmedia. 
Nytt för i år är att Informationscentralen för Bottniska 
viken har startat upp en facebook-sida (https://www.
facebook.com/informationscentralenbottniskaviken/). 
Här har vi också lagt upp information som inkommit 
samt information om rapporter som berör tillståndet i 
havet. ICBV bedömer att informationen har fått större 
spridning i och med denna facebook-sida, då många har 
gillat sidan samt delat den. 

Två telefonmöten (10/6 och 22/7) har hållits under året 
med representanter från ICBV, UMF, SMHI och SVA. I 
övrigt har korrespondensen skett via e-post och telefon-
samtal med enskilda kontaktpersoner. 

Kristin Dahlgren och Anneli Sedin deltog vid Informa-
tionscentralernas årliga möte för att diskutera verksam-
heten och möjliga förbättringar. Under 2016 ordnades 
mötet av Länsstyrelsen i Stockholm.

De tjänster som tillhandahålls av SMHI är ett viktigt 
underlag för ICBV:s arbete. En av dessa tjänster är det 
webbaserade systemet BAWS (Baltic Algae Watch Sys-
tem). På webbplatsen finns information om satellitbilds-
övervakning av algblomningar i Östersjön, underlag för 
väderprognoser och oceanografisk information. 

ÅRET SOM GÅTT

Under 2016 uppstod väldigt många algblomningar 
längs kusten. Informationscentralen fick in 38 rapporter 
om möjliga algblomningar. Dessa inkom från den 31 
maj till den 21 december. I fem av fallen var det ingen 
algblomning, utan ilandflytande makroalger, kiselalger, 
pollen eller flagellater. I två av fallen handlade det om 
osäkra observationer, i 21 av fallen om en trolig obser-
vation och i 10 av fallen bekräftades förekomsten av 
blågröna alger genom analys på Umeå Marina Forsk-
ningscentrum. Tre rapporter om höstblomningar har 
inkommit till Informationscentralen för Bottniska viken. 
Årets kustnära algblomningar finns redovisade i figur 1. 

Åtta döda sälar har inrapporterats till Informationscen-
tralen under året. Dessa har hittats från Råneå i norr till 
Sundsvall i söder. Dessutom har Naturhistoriska riks-
museet fått in ytterligare 17 rapporter om döda sälar i 
Bottniska viken.  

Informationscentralen har fått in en rapport om sikar 
med parasiter. Inga rapporter om döda fåglar eller främ-
mande arter har inkommit. 

Informationscentralen har även fått in en rapport om 
klåda efter bad utanför Norrbyn i Umeå kommun. Detta 
bedömdes bero på cerkarier (larver som är parasiter på 
fåglar) då inga tecken fanns på algblomning. 

Rapporter har kommit in både från kontaktnätet och 
SMHI:s satellitbildstolkning samt från privatpersoner. 
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Sommarblomningar av blågröna alger

Årets första algblomning uppstod i Ulvviken vid Om-
nefjärden, Kramfors kommun, den 31 maj. Prov togs 
och efter analys av Umeå Marina Forskningsstation 
(UMF) visade det sig att det rörde sig om den blågröna 
algen Aphanizomenon sp. Den är potentiellt giftig. 
Under juni månad inkom två rapporter om misstänkta 
algblomningar, men ingen av dessa bekräftades bestå av 
blågröna alger. Den ena rapporten inkom sent till ICBV, 
varför prov inte var möjligt att ta och den andra bestod 
främst av makroalger, pollen och kiselalger. 

I början av juli inkom två rapporter från Norrbottens 
län, en från Bäckfjärdens utlopp i Skellefteå kommun 
(Figur 2) och en från Storfjärden i Piteå kommun. Inget 
prov kunde tas men ICBV bedömde att det rörde sig 
om blågröna alger. Då det inte är alltför vanligt med 
algblomningar bestående av blågröna alger i Norrbot-
ten fick detta stor uppmärksamhet i media. Under andra 
delen av juli inkom ytterligare fyra rapporter: två från 
Kramfors kommun samt en vardera från Östhammars 
kommun och Piteå kommun. Prov togs i Omnefjär-
den, Kramfors kommun, samt i Bursvikssundet, Piteå 
kommun, men dessa bestod endast av små mängder av 
blågröna alger som inte bedömdes farliga för människor 
eller hundar. 

Under augusti månad drog algblomningarna igång 
på allvar. Då inkom totalt 25 rapporter, alla från Bot-
tenhavet. Majoriteten av dessa rapporter inkom under 
perioden 20-23 augusti. Prov togs i Ulvalsnäs norr om 
Gävle i Gävle kommun samt i Ulvviken i Omnefjärden, 
Färnsvik i Ullångersfjärden, Ullånger båthamn, Sjö-
landsviken, Docksta hamn, Norrfjärden (Figur 3) samt i 
Sör-Kälsviken (Figur 4), alla i Kramfors kommun. Efter 
analys av Umeå Marina Forskningsstation bekräftades 
att dessa bestod av blågröna alger.  Provet från Gävle 
kommun bestod av Aphanizomenon sp. I proven från 
Kramfors kommun fanns de blågröna algerna Nodula-
ria spumigena, Dolichospermum lemmermannii, Ap-
hanizomenon sp. Av de misstänkta algblomningar som 
inte provtogs bedömdes alla utom en bestå av blågröna 
alger. Exempel på hur dessa algblomningar kunde se 
ut visas i figur 5 och i figur 6. SMHI rapporterade mot 
slutet av augusti att kraftiga västvindar drivit bort det 
näringsmässigt utarmade ytvattnet från kusten. Upp 
vällde istället näringsrikt djupvatten, vilket bidrog till 
att planktontillväxten kunde ta ny fart. Detta är tro-
ligtvis anledningen till det höga antalet algblomningar 
under augusti månad.

Figur 2. Algblomning i Bäckfjärdens utlopp i Skellefteå 
kommun. Foto: Lillian Åsberg
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Figur 3. Algblomning i Norrfjärden, Kramfors kommun. Blomningen utgjordes av de blågröna algerna Dolichos-
permum lemmermanni, Aphanizomenon sp. och Nodularia spumigena. Foto: Gerd Bergman
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Figur 5. Algblomning i Enångersfjärden i Hudiksvalls kommun. Foto: Lars Sundin

Figur 4. Algblomning i Sör-Kälsviken, Kramfors kommun. Blomningen utgjordes av de blågröna algerna Nodula-
ria spumigena och Dolichospermum sp. Foto: Greger Grönros
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Figur 6. Algblomning i Inre Örnsköldsviksfjärden i Örnsköldsviks kommun. Foto: Per Ågren
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Figur 7. Ansamlingar av alger i Bottniska viken sommaren 2016. I figuren presenteras endast ett urval 
av de satellitbilder som tolkats av SMHI under året. Verksamheten är en del av projektet Baltic Algae 
Watch System (BAWS). 

20 juli 3 augusti

12 augusti 22 augusti

27 augusti 5 september
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I slutet på juli började man se ansamlingar av alger 
i Bottenhavet via SMHI:s satelitbildsövervakning. 
Bilderna visade att ytansamlingar i huvudsak förekom 
på den finska sidan av Bottenhavet (Figur 7). Ytansam-
lingen låg bara kvar några dagar och hade försvunnit 
i början på augusti, för att återigen ta fart i mitten på 
augusti. I slutet på augusti hade även ytansamlingar 
börjat uppstå längs den svenska kusten, utanför Gävle. 
Denna låg kvar ett fåtal dagar. Så sent som i början av 
september fanns det ytansamlingar, återigen på den 
finska sidan. I mitten av september hade dessa upphört. 
Informationscentralen följde utvecklingen och informe-
rade via nyhetssidan och facebook. 

Information om algblomningarna har fortlöpande lagts 
upp på Informationscentralens hemsida samt på vår 
facebook-sida. 

Höstblomningar av blågröna alger

Under 2016 har Informationscentralen fått in tre rap-
porter om höstblomningar. Den 16 oktober inkom en 
rapport från Öjsand i Omnefjärden, Kramfors kommun. 
Den var turkosfärgad och låg längs strandkanten (Figur 
8). Inget prov togs men ICBV gjorde bedömningen att 
det troligtvis rörde sig om blågröna alger. Ytterligare 
en rapport inkom den 26 oktober från Norrbyn i Umeå 
kommun. Utanför forskningsstationen låg ett grönt stråk 
på ytan. När prov skulle tas var algerna borta, men då 
det vid samma tidpunkt fanns mycket blågröna alger 
i vattnet i den närliggande Örefjärden, bedömdes det 
troligt att även detta var blågröna alger. 

Den 22 november syntes gröna ”barr” på ytan vid Jär-
veds strand i Inre Örnsköldsviksfjärden (Figur 9). Mest 
troligt var detta den blågröna algen Aphanizomenon. 
Den kräver cirka 15-20 grader för att växa som bäst men 
kan blomma vid mycket lägre temperaturer, och det är 
därför inte ovanligt att den förekommer på hösten. 

Figur 8. Höstblomning vid Öjsand i Omnefjärden, 
Kramfors kommun. Foto: Marianne Leek

Figur 9. Höstblomning vid Järveds strand i Inre Örnsköldsviksfjärden, Örnsköldsviks kommun. Foto: Per Ågren 
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Rapporter om döda sälar

Under 2016 rapporterades åtta döda sälar, varav fyra 
från Luleå kommun, två från Skellefteå kommun, en 
från Umeå kommun och en från Sundsvalls kommun 
(Figur 10). De döda sälarna påträffades från den 28 
april till den 24 oktober. Ingen av sälarna skickades till 
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) för analys då de var i 
för dåligt skick.  

Naturhistoriska riksmuseet har mottagit ytterligare 
17 rapporter om döda sälar i Bottniska viken. De ser 
gärna att man rapporterar in fynd av döda sälar till 
dem, och har därför tagit fram en webbaserad rapport-
blankett (http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/
miljoforskningochovervakning/rapporteradjur/fyndav-
dodsal.9003575.html). Informationscentralen bistår 
fortfarande med svar på frågor och funderingar kring 
exempelvis hantering av döda sälar. Fynd av döda sälar 
kan även rapporteras till ICBV, så fyller vi i blanketten 
åt er. Önskvärt är då att få information om namn, tele-
fonnummer, e-post adress, koordinater eller beskrivning 
på var den hittades, vilket skick sälen är i samt gärna 
bifoga ett foto. 

Rapporter om döda eller sjuka fiskar

Informationscentralen fick i början av juli in en rapport 
från Holmögadd i Umeå kommun om ett antal sikar 
som innehöll parasiter. Parasiterna såg ut som gulvita 
ansamlingar i fiskfilén (Figur 11). Statens Veterinärme-
dicinska Anstalt (SVA) bedömde att det troligen rör sig 
om knutsjuka. Knutsjuka orsakas av en infektion med 
parasiten Henneguya zschokkei. Parasiten tillhör grup-
pen spordjur/myxosporidier. Dessa är inte kända hos 
andra djur än fiskar, och har funnits längs Bottenhavets 
kust sedan början av 1900-talet. Fiskarna påverkas inte 
nämnvärt av sjukdomen och den är inte överförbar till 
människa eller andra varmblodiga djur. 

Rapporter om döda fåglar

Informationscentralen har under 2016 inte fått in några 
rapporter om döda fåglar.  

Rapporter om främmande arter

Informationscentralen har under 2016 inte fått in några 
rapporter om främmande arter. 
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Figur 10. Död säl vid Hartungviken, Alnön, i Sundsvalls kommun. Foto: Joel Edström

Figur 11. Knutsjuka orsakas av infektion med parasiten Henneguya zschokkei och ser ut som gulvita ansamlingar i 
fiskfilén. Foto: Johan Hedlund
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