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FÖRORD
Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till 
Havs- och Vattenmyndigheten. Rapporten har diarienummer 502-1997-2012.

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, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och 
Kustbevakningen (KBV). 

Informationscentralen för Bottniska viken vill passa på att tacka alla kontaktpersoner för all informa-
tion ni lämnat under det gångna året!

Kristin Dahlgren 
Anneli Sedin 
Gunilla Forsgren Johansson
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Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har 
under året arbetat med service- och informationsverk-
samhet, kommunikation med media, uppdateringar av 
kontaktnätet samt hantering av 26 inkomna rapporter 
om händelser i Bottniska viken. 

ICBV har regelbundet under sommaren lagt ut ny infor-
mation på Informationscentralens nyhetssida. Ett digitalt 
nyhetsbrev skickades ut den 2 augusti till kontaktnätet. 
Inga pressmeddelanden har skickats ut utan media har 
istället uppdaterats via Informationscentralens nyhets-
sida. 

Ett telefonmöte (21/6) har hållits under året med repre-
sentanter från ICBV, UMF, SMHI, SVA. I övrigt har 
korrespondensen skett via e-post och telefonsamtal med 
enskilda kontaktpersoner. 

Under året har ICBV deltagit i referensgruppen för 
arbetet med främmande arter. Ett telefonmöte (17/11) 
har hållits med representanter från ICBV, Länsstyrelsen 
i Stockholm, Länsstyrelsen i Västra Götaland, SLU, 
N-Research, HaV och en konsult från Lovèncentret på 
Tjärnö.  

Anneli Sedin deltog vid Informationscentralernas årliga 
möte med SMHI för att diskutera verksamheten och 
möjliga förbättringar. Under 2011 ordnades mötet av 
SMHI i Göteborg.

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. 

AKTIVITETER 2011

ÅRET SOM GÅTT
Under 2011 inrapporterades blomningar av blågröna 
alger från den 29 juni till den 26 augusti. Dessutom 
inkom en rapport om en höstblomning den 6 november. 
Rapporter kom främst in från kontaktnätet och SMHI:s 
satellitbildstolkning samt från privatpersoner. 

Inga riktade inventeringar av döda gråtrutar har genom-
förts under året, vare sig i Bottniska viken eller i de an-

dra svenska havsområdena. Inga rapporter om fågeldöd 
har inkommit till Informationscentralen under året. 

Fem döda sälar har inrapporterats till Informationscen-
tralen under året, där alla hittades inom Umeå kommun. 
Det har även kommit in fyra rapporter om ansamling av 
död spigg. 

Årets första algblomning uppstod i Ostnäsfjärden utan-
för Umeå den 29 juni (Figur 1). Prov togs och skicka-
des till Umeå Marina Forskningscentrum för analys. 
I provet hittade man den blågröna algen Anabaena 
lemmermannii, med inslag av katthårsalgen Nodularia 
spumigena. Båda dessa kan producera gifter i form av 
nervgifter, levergifter och hudgifter. På grund av det 
skyddade läget och det lugna vädret låg algblomningen 
kvar större delen av sommaren. Händelsen fick stor upp-
märksamhet i media och resulterade i flertalet tidnings-
artiklar och inslag på TV4 och i Sveriges Radio.

I början av juli kom det in ytterligare två rapporter om 
algblomningar i Bottenviken. Den ena bestod av gröna 
små prickar både på ytan och i vattenmassan. Denna 
påträffades vid Lilla Furuholmen utanför Kallax. Den 
andra rapporten kom från Bergsviken norr om Luleå. 
Algblomningen bestod av ett knallgrönt sjok på några 

kvadratmeter vid stranden. Algblomningarna var borta 
då prov skulle tas. 

Mot slutet av juli (26-29 juli) fick Informationscentralen 
in rapporter om algblomningar i Bottenhavet.  Algblom-
ningar uppstod vid Gräsö i Östhammars kommun (Figur 
2), Mellanfjärden i Nordanstigs kommun, Kitjavaviken 
i Nordmalings kommun och vid Smitingens havsbad i 
Härnösands kommun.  Algerna vid Smitingens havs-
bad bedömdes vara fastsittande alger som drivit iland. 
Prov togs vid Gräsö och analyserades vid Umeå Marina 
Forskningscentrum. Provet innehöll de blågröna algerna 
Anabaena lemmermannii och Planktothrix agardhii.  Då 
dessa arter kan vara giftiga lades information upp på 
Östhammars kommuns hemsida vilket resulterade i en 
tidningsartikel. Dessutom kom det ett inslag om alg-
blomningen i Mellanfjärden på Sveriges Radio Gävle-
borg.

Sommarblomningar av blågröna alger
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Sommarens algblomning av cyanobakterien Anabaena i 
Ostnäsfjärden fick stor uppmärksamhet i media och bland 
stugägare i omgivningen. Algblomningar, och speciellt i den 
här omfattningen, är ovanliga så långt norrut i Bottniska 
viken. Vi har därför valt att skriva en kort sammanfattning 
om den här algblomningen. 

Alger gynnas av:

• Höga vattentemperaturer
• Mycket ljus 
• Tillgängliga näringsämnen, främst av fosfor och kväve.  
 Cyanobakterier (blågröna alger) har, till skillnad från  
 andra alger, dessutom en förmåga att fixera kväve från  
 luften. Dessa kräver därför endast god tillgänglighet av  
 fosfor.  
• Lugnt väder

Ostnäsfjärden är en grund och relativt skyddad fjärd. Detta 
leder till:

• Snabb uppvärmning 
• Ljuset når i stort sett hela vattenpelaren 
• Algerna blandas inte ner i vattenmassan så lätt, när  
 algblomningen väl startat 

Algblomningen i Ostnäsfjärden pågick under hela somma-
ren. Fjärden är generellt gynnsam för algblomningar med 
tanke på omständigheterna som listas ovan. Sommarens 
blomning kan ha uppstått på grund av en kombination av 
varmt och lugnt väder, en begränsad vattenomsättning och 
förhöjda halter av näringsämnen. Vattentemperaturerna steg 
ovanligt tidigt under sommaren 2011, något som troligen 
gynnade algblomningen. Ingen information finns idag rö-
rande halter av näringsämnen i fjärden eller om möjliga käl-
lor för dem. Det går därför inte i dagsläget att uttala sig ifall 
sommarens algblomning är ett resultat av förhöjda halter 
av näringsämnen som tillkommit till fjärden från exempelvis 
stugavlopp. Umeå kommun har dock gett Ostnäsfjärden en 
högre prioritet för inventering av avlopp efter sommarens 
massiva algblomning. 

Figur 1. Blomning av den blågröna algen Anabaena lemmermannii, med inslag av katthårsalgen Nodularia spumi-
gena i Ostnäsfjärden i Umeå kommun. Foto: Karin Ahlman-Toyama

Algblomningen i Ostnäsfjärden – fördjupning
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Figur 2. Blomning av de blågröna algerna Anabaena lemmermannii och Planktothrix agardhii vid Gräsö i Öst-
hammars kommun. Foto: Östhammars kommun

I månadsskiftet juli-augusti började man se ansamlingar 
av alger i södra Bottenhavet på satellitbilder som tolkas 
av SMHI (Figur 3). Dessa låg kvar under första veckan 
av augusti. Därefter löstes ansamlingarna upp i viss 
mån och blandades ner i vattenmassan. Den 12 augusti 
syntes återigen tydliga ytansamlingar i Bottniska viken, 
denna gång i de centrala och östra delarna av Bottenha-
vet. Efter en dryg vecka fanns bara ansamlingarna i den 
centrala delen av Bottenhavet kvar. Denna minskade i 
omfattning mot slutet av augusti och i början av septem-
ber kunde algblomningen fortfarande urskiljas men var 
tydligt nära att upphöra då den minskat i omfattning. 
Inga prov togs på utsjöblomningarna i Bottniska viken, 
men då prov på utsjöblomningarna i Egentliga Öster-
sjön visade på de blågröna algerna Aphanizomenon, 
Nodularia och Anabaena, ansåg Informationscentralen 
det troligt att även utsjöblomningarna i Bottniska viken 
bestod av blågröna alger. Informationscentralen följde 
utvecklingen och informerade via nyhetssidan och 
nyhetsbrev, men algblomningen nådde aldrig Sveriges 
kust.

De kustnära blomningarna fortsatte under hela augusti 
månad. Nya rapporter kom in från Långviken i Öst-

hammars kommun, där vattnet var grumligt och fullt 
med partiklar. På Alnön i Sundsvalls kommun syntes 
ett grönt stråk vid stranden. I Lockskär i Söderhamns 
kommun uppstod algblomningen som ett bälte med små 
korn av alger. Alla blomningar hade blåst bort innan 
prov hann tas, men Informationscentralen bedömde att 
det rörde sig om blågröna alger i de två senare fallen. I 
Kramfors kommun rapporterades det in om långsmala 
partiklar i vattnet i Norafjärden och om gröna flockar 
på ytan i Norrfjärden (Figur 4).  Prov togs på algblom-
ningen i Norafjärden. Efter analys av Umeå Marina 
Forskningscentrum kunde man konstatera att det rörde 
sig om blågröna alger av släktena Aphanizomenon och 
Anabaena. Då dessa kan vara giftiga lades information 
ut på hemsidan.  I Hudiksvalls kommun kom det in en 
rapport om en algblomning som liknades vid små gröna 
klot i vattnet. Dessutom uppstod en ny algblomning i 
Mellanfjärden i Nordanstigs kommun.

Sommarens rapporter om kustnära algblomningar visas 
i figur 5.
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Figur 3. Ytliga ansamlingar av alger 
i Bottniska viken sommaren 2011. 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).

Figur 4. Algblomning i Norrfjärden i Kramfors kommun. Foto: Kramfors kommun
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Figur 5.  Rapporter om ytansamlingar av alger i Bottniska viken under 2011. Sommarblomningarna varade från 29 
juni till 26 augusti och höstblomningen uppstod i början av november.
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Figur 6. Höstblomning utanför Gräsö i Östhammars kommun. Foto: Mats Klaar

Höstblomningar av blågröna alger
En rapport om en algblomning kom in till Informations-
centralen den 6 november. Utanför Gräsö i Östhammars 
kommun låg en turkos algansamling som såg ut som 
utspilld målarfärg (Figur 6). Inget prov togs men Infor-
mationscentralen bedömde att det rörde sig om blågröna 
alger. 

Rapporter om döda sälar
Under 2011 rapporterades fem döda sälar, alla dessa 
inom Umeå kommun.  De döda sälarna påträffades den 
9 juni vid Brämnäsviken öster om Sörmjöle, den 30 
augusti i Norrmjöle och den 5 september vid Laxögern 
i Täfteå. I Holmsund hittades en död säl den 9 septem-
ber och ytterligare en den 23 oktober. Ingen av sälarna 
kunde skickas till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) för 
obduktion då de börjat förmultna.

Rapporter om döda fiskar
Informationscentralen fick under slutet av juli och bör-
jan av augusti in rapporter från Enånger i Hudiksvalls 
kommun, Idbyfjärden och Bäckfjärden i Örnsköldsviks 
kommun samt från Alnön i Sundsvalls kommun om 
större ansamlingar av död spigg.  Stora mängder död 

spigg är inte ovanligt att hitta under sommaren och 
sensommaren. Efter spiggens lek blir det alltid en viss 
dödlighet. Detta kan bero på låg syrenivå i de grunda 
lekområdena eller att fisken är försvagad och därför mer 
mottaglig för svamp- och parasitangrepp. I Idbyfjärden, 
där det rörde sig om över tusen döda spigg, konstate-
rades det att spiggen innehöll bandmasken Schistocep-
halus solidus. Den är allmänt förekommande hos spigg 
och inte farlig för människan. 

Rapporter om döda fåglar
Under de senaste tre åren har det varit normal fågeldöd-
lighet, så därför gjordes ingen riktad inventering under 
2011 för att kartlägga den ”fågeldöd” längs Sveriges 
kust som tidigare iakttagits hos främst gråtrutar. Inga 
rapporter om döda fåglar har kommit in från kontaktnä-
tet. 

Främmande arter
Informationscentralen har inte fått in några rapporter om 
främmande arter under 2011. 



Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B, 901 86 Umeå

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
vasterbotten@lansstyrelsen.se

090-10 70 00


