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FÖRORD

Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhets-
rapportering till Naturvårdsverket. Rapporten har diarienummer 502-4354-2008. 

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda 
myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta 
situationer i kust- och havsmiljö. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i 
vattnet, s.k. algblomningar, större antal döda fåglar, döda fiskar längs stranden, döda sälar 
och tecken på föroreningar som t.ex. oljefilm. 

Informationscentralen har ett kontaktnät som består av cirka 120 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, Statens 
Veterinär-medicinska Anstalt (SVA) och Kustbevakningen (KBV). 

Informationscentralen för Bottniska viken vill passa på att tacka alla kontaktpersoner för 
all den information som lämnats under det gångna året!
 

Magdalena Westerberg   
Gunilla Forsgren Johansson
Anneli Sedin
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AKTIVITETER 2007

Under året har Informationscentralen för Bottniska viken 
(ICBV) arbetat med uppdateringar av kontaktnätet, ser-
vice- och informationsverksamhet samt hantering av ett 
30-tal inkomna rapporter om händelser i Bottniska viken. 
  Under året har ett upptaktsbrev och ett informations-
brev skickats ut till kontaktnätet. ICBV har regelbundet 
under säsongen lagt ut ny information på Informations-
centralens nyhetssida. Två pressmeddelanden skickades ut 
till media för att varna allmänheten om potentiellt giftiga 
blomningar i Bottenhavet och Kvarken. 
  Två telefonmöten (20/6 och 15/8) har hållits under året 
med representanter från ICBV, UMF, SMHI och SVA. I öv-
rigt har korrespondensen skett via e-post och telefonsamtal 
med enskilda kontaktpersoner och andra uppgiftslämnare. 
  Magdalena Westerberg och Anneli Sedin deltog vid 
seminariet Havet 2007 som hölls i Saltsjöbaden i april 
2007. Seminariet anordnades av Sveriges 3 marina forsk-
ningscentrum i samarbete med Naturvårsverket och syf-
tade till att samla landets marina experter inför produk-
tionen av årsrapporten Havet 2007. Årsrapporten kom ut 
i november 2007 och sammanställer de senaste resultaten 
från den nationella och regionala miljöövervakningen, 
svensk forskning och andra undersökningar i samtliga 
svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Öster-
sjön och Västerhavet.
  De tjänster som tillhandahålls av SMHI är ett vik-
tigt underlag för ICBV:s arbete. En av dessa tjänster är 
det webbaserade systemet BAWS (Baltic Algae Watch 
 System). På webbplatsen finns information om satellitbilds-

övervakning av algblomningar i Östersjön, underlag för 
prognoser och oceanografisk information. En nyhet inför 
2007 års bevakning var SMHI:s SeatrackWeb. Det är ett 
programsystem som bland annat används för att föutsäga 
hur ett visst utsläpp, exempelvis oljeutsläpp, sprids i havet. 
Nu används det även för att ge prognos för hur områden 
med ytlig algblomning kommer att spridas och om det når 
kusten. Liksom BAWS kan prognoserna enbart tas fram 
när vädret är klart eftersom satelliterna inte ”ser” genom 
molntäcken.
  Under året genomförde Naturvårdsverket en utvär-
dering av de marina informationscentralerna inför riktlin-
jerna för översynen av regionala miljöövervakningen. Ut-
värderingens slutsats var bland annat att instruktioner till 
informationscentralerna behöver uppdateras och att skilje-
linjerna mellan marina informationscentralerna och mari-
na forskningscentrumen och deras informationsansvar bör 
göras tydliga. I oktober 2007 deltog Anneli Sedin tillsam-
mans med de andra två marina informationscentralerna i 
ett möte med representanter från Havsmiljöutredningen.  
Syftet var att informera om Informationscentralernas arbe-
te inför havsmiljöutredningens översyn av landets organi-
sation av havsmiljörelaterat informationsflöde.
  Under året har utvecklingen av webbplatsen: www.
frammandearter.se fortsatt. Informationscentralen har del-
tagit i diskussioner kring ett rapporteringssystem för främ-
mande arter. Informationscentralen för Egentliga Östersjön 
har drivit ett särskilt projekt kring rapporteringssystemet 
på uppdrag av Naturvårdsverket.

 
ÅRET SOM GÅTT 2007

Under 2007 inrapporterades blomningar av blågröna 
 alger från slutet av juli till början av oktober. Rapporter 
inkom från kontaktnätet, Kustbevakningen, SGU och 
Umeå Marina Forskningscentrum samt via SMHI:s sattelit-
bildstolkning. Sommarblomningarna var dock ofta osäkra 
och svaga och sattelitbildstolkningen försvårades ofta av 
molntäcken. Inga prover på algernas giftighet då SVA inte 
utförde toxicitetstest på alger under 2007. 
  I Bottniska viken är det vanligt med höstblomningar. 
 Under 2007 kom det in ett flertal rapporter om höstblom-
ningar till Informationscentralen. Detta ledde till en inter-
vju i TV4 Västerbotten i början av oktober.

  Under sommaren utfördes en inventering av döda 
gråtrutar på ett urval av skär längs Bottniska viken i syfte 
att kartlägga den förhöjda dödlighet som iakttagits hos 
främst gråtrutar. Dödligheten verkar ha stagnerat, men i 
vissa områden finns ännu problemet med förlamade grå-
trutar kvar, om än rapporterad i mindre omfattning. 
  Fem döda sälar har inrapporterats till Informations-
centralen under året, en i Skellefteå kommun och reste-
rande 4 i Umeå kommun. Det har inte kommit in några 
rapporter om någon större samling av död fisk eller ut-
släpp av olja. 

Sommarblomningar av blågröna alger
Rapporter om ytansamlingar av alger började komma in 
till Informationscentralen den 30 juli. Under augusti månad 
iakttogs blomningar i Bottenhavet och Bottenviken, både 
i utsjön och närmare kusten. Blomningarna var dock ofta 

osäkra och svaga och sattelitbildstolkningen försvårades 
ofta av molntäcken. Koordinatsatta iakttagelser visas i 
figur 1, resultat från sattelitbildsövervakningen visas i 
figur 2. 
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Figur 1. Rapporter om ytansamlingar av alger  i Bottenhavet 
upp till Norra Kvarken under 2007 . Sommarblomningarna 
varade från 30 juli till början av september. Kraftiga höstblom
ningarna observerades under en veckas tid i början av oktober.

 
Den 30 juli visade SMHI:s sattelitbildsövervakning på 
osäkra och svaga algblomningar i centrala Bottenhavets 
utsjövatten. Den 1 augusti visade sattelitbilderna utökade 
vaga algblomningar i centrala Bottenhavet och osäkra 
algblomningar i västra Bottenhavet. Även den 4–6 augusti 
iakttogs svaga blomningar som täckte en stor del av 
framförallt östra Bottenhavet (figur 2). Inga prover togs, men 
utifrån erfarenheter från tidigare år kunde ICBV anta att 
det var den blågröna katthårsalgen (Nodularia spumigena) 
som blommade. De svaga och osäkra blomningarna 
kvarstod den 8 augusti men därefter försvårades tolkningen 
av moln(figur 2). Den 9–10 augusti inkom 4 rapporter från 
kontaktnätet om blomningar av framförallt den blågröna 
algen Anabaena lemmermannii i vikar i Kramfors och 
Umeå kommuner (Figur 3). Arten är potentiellt gifitig och 
Informationscentralen skickade ut ett pressmeddelande till 
media för att varna allmänheten. 
  Den 14 augusti visade SMHI:s sattelitbilder svaga 
blomningar öster om Hudiksvall samt längs finska kusten. 
Det fanns även osäkra blomningar i centrala och östra 
Bottenhavet och upp till Kvarken. Samma dag inkom en 
rapport från ett forskningsfartyg om att man sett mycket 
alger i vattnet och grön algig sörja på fiskenäten i södra 
Bottenhavet. Under den 15 augusti observerades de svaga 
blomningarna i centrala Bottenhavet. 
  Den 19 augusti visade satellitbilder från SMHI på svaga 
och osäkra blomningar i östra och norra Bottenhavet samt 
svaga blomningar vid Kvarken och i nordöstra Bottenviken 
(figur 2). Tolkningen visade även kraftiga blomningar längs

Figur 2. Ytliga ansamlingar av alger i Bottniska viken, sommaren 2007. Sattelitbilderna har tolkats av SMHI.   
Verksamheten är en del av projektet Baltic Algae Watch System (BAWS). 
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Figur 3. Algblomning i Norafjärden i Kramfors kommun. Fotograf: Jonas Söderlund, Kramfors kommun. 

Figur 4. Alger som flutit iland vid Bergön, Hudiksvalls  
kommun. Foto: Hudiksvalls kommun.

Bottenhavets finska kust. Algblomningen i Bottenviken 
kunde inte bekräftas av vare sig finska gränsbevakningens 
piloter eller av personal vid foskningsinstitutet på Karlö. 
På den svenska sidan var iakttagelserna osäkra och moln 
försvårade tolkningen.
  Fortsättningsvis, under 21 till 23 augusti syntes svaga 
blomningar i centrala och östra Bottenhavet på sattelitbilder. 
Den 24 augusti hade de svaga algblomningarna utökats i 
omfattning och även osäkra algblomningar observerades 
i västra Bottenhavet (figur 2). Därefter försvårades satellit-
bildstolkningen av moln under några dagar.
  Den 31 augusti inrapporterades om en lokal algblomning 
i Söderhamns kommun. Det prov som togs i samband med 
blomningen visade sig innehålla Aphanizomenon sp samt 
lite Anabaena lemmermannii och Nodularia spumigena. 
  I början på september observerades svaga ytansam-
lingar av alger  i sydvästra Bottenhavet invid Upplands-
kusten och osäkra ansamlingar i norra Bottenhavet via 
SMHI:s sattelitbild. 

Höstblomningar av blågröna alger
I början av oktober inkom ett flertal rapporter om höst-
blomningar av blågröna alger lokalt i vikar längs Bot-
tenhavets och södra Norra kvarkens kust. Koordinatsatta 
iakttagelser visas i figur 1. Höstblomningarna ledde till en 
intervju med TV 4 Västerbotten.  
  Kustbevakningen rapporterade den 3 oktober om alg-
blomningar i yttre vikarna av Nordmalingsfjärden i Nord-
malings kommun, i vikar kring Omnefjärden i Kramfors 
kommun samt vid Ulvön och ulvösundet. Analysresulta-
ten från de prover som togs visade att det främst var den 
blågröna algen Aphanizomenon sp men även de potenti-
ellt giftiga Anabaena lemmermannii samt Nodularia spu
migena som blommade. Med anledning av dessa rappor-

ter skrev Informationscentralen ett pressmeddelande till 
 media för att informera och varna allmänheten.
  Flera algblomningar observerades längs Bottenhavs-
kusten senare under samma dag. Från Hudiksvalls kom-
mun inkom rapporter om lokala höstblomningar i vikar 
kring Bergön i Rogsta. I Örefjärden, Umeå kommun, 
observerades ytansamlingar av blågröna algen Aphanizo-
menon och Anabaena lemmermannii. 
  Informationscentralen fick svara på många frågor 
från allmänheten om de turkosa och giftgrönt färgade 
stränderna längs Bottenhavets kust. Den 5 oktober visade 
provtagningar i Norra Fällöviken, Härnösands kommun, 
att den blågröna algen Aphanizomenon flosaquaes blom-
made. I Örnsköldsviks kommun observerades ansamling-
ar av turkost färgade algblomningar i många skyddade 
vikar (figur 4). Inga prover togs men Informationscentra-
len bedömde att det troligen även där handlade om främst 
blomningar av Aphanizomenon. Turkosa algblomningar 
observerades även i Hudiksvalls kommun, b.l.a. vid Berg-
ön utanför Rogsta (figur 4)
  Den sista rapporten om höstblomningar inkom den 8 
oktober från Norrfjärd i Söderhamns kommun.
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Län Antal lokaler Antal besök
Uppsala 26 52
Gävleborg 26 69
Västernorrland 19 27
Västerbotten 13 23
Norrbotten 0 0

Tabell 1. Antal inventerade lokaler inom Bottniska vikens 
ansvarsområde (samt Mälaren i Uppsala län) under2007 
års inventering av gråtrutar.

Län Antal gråtrutar i 
kolonierna

Dödlighet (antal) Dödlighet 
(%)

Antal med förlamnings-
symptom

Vuxna 
individer

Års-
ungar

Vuxna 
individer

Års-
ungar

Dun-
ungar

Stadie 
1

Stadie 
2

Stadie 
3

Uppsala 1 434 668 2 4  0 0,3 0 0 1
Gävleborg 2 046 333 5 0 0 0,3 1 0 0
Västernorrland 1 425 20 7 2 0 0,7 0 1 0
Västerbotten 1 421 484 18 13 0 1,7 0 0 1

Tabell 2. Resultatet från 2007 års inventering av gråtrutar; redovisat i form av koloniernas storlek, antal döda individer, 
dödligheten i procent för varje län och antal vuxna individer med förlamningssymtom. I resultaten ingår även invente
ringar som gjorts i Mälaren  i Uppsala län.

Under 2007 genomfördes inventeringar på ett urval av 
öar med större gråtrutskolonier längs Sveriges kust samt 
i landets större sjöar för att kartlägga den ”fågeldöd” som 
tidigare iakttagits hos främst gråtrutar. Bidrag för ge-
nomförandet av inventeringarna har utgått från Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA). Inventeringsresulta-
ten har analyserats och sammanställts av SVA (figur 5).   
  I tabell 1 visas inventeringar inom Bottniska vikens 
ansvarsområde, hur många lokaler som inventerats och 
antalet besök.
  Årets inventeringar har utförts på färre lokaler än 
2005 och 2006 (2005:117 / 2006:123 / 2007:84). Detta be-
ror bl.a på att vissa mindre lokaler med enstaka häckande 
par uteslutits, att några små grupper av skär har slagits 
ihop till en lokal samt att Norrbotten inte deltagit i årets 
inventering. 
  Årets inventering kan anses visa på normalvärden i 
procentuell dödlighet hos samtliga län. Dödligheten har 
alltså miskat, men i vissa områden finns ännu problemet 
med förlamade gråtrutar kvar, om än rapporterad i mindre 

Rapporter om döda eller sjuka fåglar

Rapporter om döda sälar
En död säl hittades den 27 maj ilandfluten vid Nörd-Ols-
grundet i Skellefteå kommun. Den var alltför förmultnad 
för att skickas till Naturhistoriska riksmuseet för obduk-
tion. Den 31 maj hittades en säl med troligt kulhål på en 
klippa i Mjölefjärden, i Umeå kommun. Inte heller den 

skickades på obduktion då den var för svår för att bärga. 
Ytterligare 3 sälar hittades i Mjölefjärden utanför Sörmjöle 
den 22 juli, 7 augusti respektive den 20 augusti. Alla var 
i för dåliga skick för att transporteras till Naturhistoriska 
riksmuseet. 

omfattning. Undersökningar för att klarlägga orsaken på-
går ännu på SVA där utvecklingen av känsligare metoder 
för att påvisa förekomst av Clostridium botulinum (Botu-
lism) är en viktig del.  Trutinventeringen är nu utförd i 3 år 
och SVA avser inte att fortsätta i samma form under 2008, 
utan SVA skall först göra en analys och sammanställning 
av insamlade data från dessa tre år. 

Rapporter om döda fiskar 
Informationscentralen fick inte in några rapporter om 
större ansamlingar döda fiskar under 2007.
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Figur 5. De lokaler i Bottniska viken där sjuka eller 
döda gråtrutar (både vuxna fåglar och årsungar) 
hittades vid 2007 års inventering. Antalet döda 
 fåglar illustreras med olika stora röda cirklar, sjuka 
fåglar visas med orangefärgade punkter. De blå
färgade punkterna visar övriga inventerade platser 
där varken döda eller sjuka fåglar observerades.

 
Figur 7. Den främmande arten amerikansk 
 kammanet (Mnemiopsis leidyi).  
Fotograf: Mats Blomqvist HAFOK AB, Sverige.

Övriga händelser
Forskare från finska Havsforskningsinstitutet 
konstaterade under sommaren 2007 att den 
amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi har 
vandrat långt in i Östersjön (figur 6). De högsta 
tätheterna har påträffats i norra Bottenhavet på 
över 200 meters djup. Man har ännu inte obser-
verat arten i Bottenviken. Arten påträffats första 
gången i svenskt hav under hösten 2006 i Koster-
fjorden, norra Bohuslän och därefter har fler fynd 
gjorts längs Västkusten. I år har den till och med 
varit vanlig på Västkusten. Arten har troligen 
förts in till Östersjön via fartygstrafikens barlast-
vatten. 
  Mnemiopsis leidyi kommer ursprungligen 
från den nord- och sydamerikanska östkusten, 
där den förekommer mycket allmänt i kustzonen. 
Den lever i havens ytskikt och tolererar stora 
variationer i temperatur och salthalt. Arten har 
under 1980-talet slagit ut fisket i Svarta havet, 
eftersom den är ett rovdjur som har djurplankton 
och fiskyngel som föda. Havsforskningsinstitutet 
fortsätter undersökningarna kring artens roll i 
 näringsväven i Östersjöns ytterhav och det åter-
står att se vilken inverkan den nya arten kommer 
att ha. Du kan läsa mer om den amerikanska 
kammaneten och andra främmande arter på 
webbplatsen: http://www.frammandearter.se/.
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