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Verksamheten vid Informationscentralen för egentliga 
Östersjön under året 2003 
Sammanfattning 
Omfattande, kraftiga och långvariga algblomningar förekom i hela centrala 
egentliga Östersjön under juli i år. I början av augusti blandade starka vindar ned 
de mesta av dessa blomningar i vattenmassan. I mitten av augusti växte emellertid 
omfattande blomningar till sig längs sydkusten med ilandflytande alger som följd. 
De storskaliga blomningarna avtog mot slutet av augusti. Runt Åland uppstod 
emellertid en ny större blomning så sent som andra veckan i september. Även små 
lokala blomningar har förekommit, främst i slutet av sommaren och under hösten, 
men ända in i början på december. 
 
Blomningarna i år var mer omfattande än blomningarna år 2002, konstaterade 
SMHI när de analyserat årets satellitbildstolkningar och jämfört med 
sammanställningen för fjolåret.  
 
Kontakterna med media var väsentligt färre i år jämfört med 2002. 
Informationscentralerna, främst den i Stockholm, och SMHI har i det delvis 
MISTRA-finansierade samarbetsprojektet Baltic Algae Watch System (BAWS) 
vidareutvecklat presentationen av blågrönalgsförekomster i egentliga Östersjön 
och tillgängligheten av andra därtill kopplade data. Den dagliga kartinformationen 
har gjorts publikt tillgänglig via två hemsidor, en svensk- och en engelskspråkig, 
under SMHI:s hemsida. Detta medförde att SMHI för allmänhet och media blev 
en mer tydlig part i algblomningssammanhang. Resultatet av detta blev att 
tidningar, radio och tv många gånger därför i stället vände sig till SMHI i stället 
för till Informationscentralen. 
 
Syresituationen i Östersjöns bottenvatten förbättrades under året. Ett inflöde av 
västerhavsvatten i början på året medförde en förbättring i syrehalten i de södra 
och sydöstra djupbassängerna upp till och med Gotlandsdjupet. I det senare kom 
förbättringen i maj och den höll fortfarande i sig i mitten av november. I de 
sydöstra delarna, som även kan bli påverkade av svaga inflöden av 
västerhavsvatten, var situationen bättre med halter över 2 ml/l större delen av året. 
Men en försämring inträdde på nytt även i dessa områden under senare delen av 
året. 
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Fågeldöden har förekommit utmed Östersjökusten även i år. Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt har tagit prover och försöker utreda vad den beror 
på. Bland annat undersöks om det kan bero på bristsjukdomar, virusinfektioner 
eller miljögifter. 
 
Informationscentralen har framträtt vid seminariet i anslutning till 10-årsjubileet 
för finska Alg@line och deltog med en poster i Baltic Sea Science Congress 2003 
i Helsingfors i slutet av augusti. 
Algblomningar 
Fram till juli månad förekom inga nämnvärda storskaliga algblomningar. Därefter 
kom värme och högtryck och kring den 10 juli upptäcktes de första ytliga 
ansamlingarna på öppet vatten. Dessa växte till i omfattning och under juli och 
augusti förekom det i princip mer eller mindre kraftiga algblomningar i hela 
Östersjön. I slutet av september kunde SMHI:s satellitbildstolkare göra en 
sammanställning över förekomsterna 2003 och 2002. Det kunde då konstateras att 
detta års algblomningar överträffade förra årets i omfattning (figur 1 och 2). 
Något som också skilde sig från förra året var att vädret var lugnt och varmt under 
en längre period vilket också kan ha bidragit till en mer utsträckt 
blomningsperiod. 
 
Ovanligt för i år var de mer storskaliga algblomningar som förekom andra veckan 
i september i norra egentliga Östersjön. 
 
Under Månad för månad ger vi en mer noggrann genomgång av hur läget 
förändrade sig under 2003. 
 

  
Figur 1. Bilderna visar antalet dagar med ytliga ansamlingar i en given punkt i Östersjön under 
år 2002 och  2003. En jämförelse mellan åren visar att algblomningarna i år var mer omfattande 
än förra året. Källa: SMHI. 
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Månad för månad 
 
Januari 
Den 14 januari fick vi in information om lokala ansamlingar av blågröna alger vid 
Lådna och Ingarö. Ansamlingarna var delvis infrusna i isen. Dessutom hittades 
vad som misstänktes vara röda algblomningar infrusna vid Vätö och Ingarö. 
Prover togs, men visade inget som kunde kopplas till algblomningar. 
Rapporter och Aktuellt läge 
14/1 Aktuell information 
17/1 Aktuell information 
 
 
Maj 
I maj förekom det i vanlig ordning en del pollenansamlingar som kunde misstas 
för algblomningar. Vi informerade om detta på vår sida för aktuell information. 
Rapporter och Aktuell information 
20/5 Aktuell information 
 
 
Juni 
I juni intensifierades övervakningen, bland annat med hjälp av BAWS. Juni var 
emellertid, i likhet med juni 2002, en lugn månad med låga algmängder i hela 
egentliga Östersjön. 
Rapporter och Aktuell information 
12/6 Rapport 2/03: Algsituationen 
26/6 Aktuell information 
 
 
Juli 
Precis som under 2002 upptäcktes de första algansamlingarna på öppet vatten runt 
den 10 juli. Även i år var det SMHI:s satellitbildstolkare som stod för de första 

Figur 2. Bilden till vänster visar 
den dagliga utbredningen av 
ytansamlingar i Östersjön år 2003 
(i km2) för de olika klasserna 
"stark", "svag"  och "osäker"  
förekomst. Diagram: SMHI. 
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uppgifterna. Tolkningarna var till en början osäkra (figur 3a) men i och med att 
det vackra, högtrycksbetonade vädret höll i sig växte algansamlingarna. Eftersom 
det bara är katthårsalgen (Nodularia spumigena) som beter sig på det här viset, 
dvs. flyter upp till ytan och förekommer över stora ytor samtidigt, antog vi att det 
var denna art det handlade om. Detta bekräft ades också vid senare provtagningar. 
I och med att denna art oftast är giftig vid massblomningar gick vi ut med 
information och lämnade råd till media, allmänhet med flera, både via hemsidan, 
e-post och fax. 
 
I mitten av juli förekom kraftiga algblomningar i hela centrala egentliga Östersjön 
(figur 3b). Svagare blomningar konstaterades i Finska viken, norra egentliga 
Östersjön och längs med den polska kusten. 
 
De kraftiga algblomningarna fortsatte att breda ut sig över egentliga Östersjön och 
flera bälten drev in mot land och drabbade bland annat Gotland, Östergötland och 
Stockholms yttre skärgård. I slutet av juli förekom algblomningar även i sydvästra 
egentliga Östersjön och i Finska viken (figur 3c). Nu började även lokala 
blomningar förekomma längre in i Stockholms skärgård. Nedbrytningen av alger 
orsakade i slutet av juli dålig lukt och i vissa fall fiskdöd åtminstone längs med 
smålandskusten i Kalmarsund och mycket tydligt i Degerhamns hamn. 
 

Figur 3a-c. Algutbredningskartor från algblomningens olika faser i juli 2003. Källa: BAWS, 
SMHI. 
Rapporter och Aktuell information 
10/7 Rapport 3/03: Algblomningar på öppet vatten i egentliga Östersjön 
15/7 Aktuell information 
21/7 Aktuell information 
23/7 Aktuell information 
24/7 Rapport 4/03: Algblomningsläge och prognos 
28/7 Aktuell information 
30/7 Aktuell information 
31/7 Aktuell information 
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Augusti 
Algblomningarna fortsatte att vara kraftiga de första dagarna i augusti. Dessutom 
ökade även omfattningen i de södra delarna av Östersjön. Runt den 5 augusti 
började det blåsa kraftiga västvindar och dessa förde bort algerna från land och 
blandade även ned dem i vattenmassan (figur 4). Vid denna tid hade algerna även 
blivit så pass gamla och i dålig kondition att de även försvann av den anledningen. 
 
Augusti fortsatte sedan på nytt med vackert väder och eftersom blomningarna i 
söder bestod av nya och livskraftiga alger växte dessa till. Mot mitten av augusti 
förekom ganska kraftiga ansamlingar kring den svenska sydkusten. Dessa flöt 
också in mot land och skapade problem för badande och husdjursägare. 
 
Inte förrän den tredje veckan i augusti började blomningarna att avta ordentligt. 
Det blommade visserligen fortfarande men blomningarna hade blivit svaga. 
Vädret började också bli mer höstlikt och blåsigt, vilket också markerade slutet på 
säsongen. 
 
Den sista veckan i augusti deltog personalen på Informationscentralen i The Baltic 
Sea Science Congress (BSSC2003) i Helsingfors och den veckan lades därför inte 
någon ny information ut.  
 
Den sista augusti slutade SMHI med den ordinarie satellitbildstolkningen för 
säsongen.  
 

 
Rapporter och Aktuell information 
1/8 Aktuell information 
4/8 Aktuell information 
5/8 Aktuell information 
7/8 Aktuell information 
7/8 Rapport 5/03: Algsituation och prognos 
8/8 Aktuell information 
11/8 Aktuell information 
13/8 Aktuell information 
21/8 Rapport 6/03: Algsituation och prognos 
22/8 Aktuell information 

Figur 4. 
Algutbredningen i början 
av augusti efter en kort 
period med blåst. 
Kraftiga vindar har 
blandat ned mycket av 
algerna från ytan och 
ned i vattenmassan. 
Källa: BAWS, SMHI. 
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September 
Den 8 september upptäckte Finska Gränsbevakningsflyget ett större område med 
ytansamlade blågrönalger söder om Åland och i finska Skärgårdshavet. Dagarna 
efter kunde SMHI i satellitbilder identifiera dessa områden samt ett område norr 
om Åland (figur 5a och b), samt någon företeelse i de yttre delarna av Finska 
Viken. Antagligen bestod dessa blomningar av släktena Anabaena och 
Aphanizomenon eftersom dessa, enligt Östersjöportalen, dominerade 
algsammansättningen vid denna tidpunkt. Vanligtvis är blomningarna mer 
småskaliga och lokala till sin natur så sent på säsongen. 
 
Under samma period förekom det också mareld vid Puck Bay vid Helhalvön. För 
två år sedan förekom kraftig mareld i samma område. Den gången orsakades den 
av pansarflagellaten Alexandrium ostenfeldii. Vi har ingen information om vilken 
art det rörde sig om denna gång. I år var marelden emellertid inte lika kraftig. 
 
Lokala blågrönansamlingar inne i centrala Stockholm observerades av 
Informationscentralens personal och av en person från Stockholm Vatten AB på 
eftermiddagen den sista september. Iakttagelserna resulterade i att en ny Aktuell 
information lades ut på Internet dagen efter, dvs. den 1 oktober. 
 
 

     
 
Rapporter och Aktuell information 
12/9 Aktuell information 
30/9 Aktuell information 
 
Oktober 
Rapporter och Aktuell information 
1/10 Aktuell information 
 
November 
Den 10 november meddelade Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
Nynäshamn att en lokal ansamling av blågrönalger hade observerats och 
provtagits vid Nickstabadet i Nynäshamn. Provet dominerades av Aphanizomenon 

Figur 5a-b. Ovanliga 
algblomningar i september. 
Osäkra och svaga 
algblomningar upptäcktes i 
norra egentliga Östersjön, 
söder och norr 
(Bottenhavet) om Åland. 
Källa: BAWS, SMHI. 
 

a. b. 
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sp. men det fanns inslag av mindre mängder av katthårsalgen Nodularia 
spumigena i provet. Den 12 november meddelade Trosa kommun att de hade fått 
rapport om och själva besökt en lokal vid Åshorns barnkoloni i Hållsviken, Trosa 
kommun, där misstänkta färgutsläpp förekommit som ett smalt stråk ute på 
vattnet. Vid miljöförvaltningens besök kunde konstateras att det var något 
grönaktigt och turkost som nu täckte begränsade delar av strandzonen, främst 
ovan vattnet och att det påminde om algblomning. På grund av att det mesta fanns 
på land var det svårt att ta prov. Det är osannolikt att det rörde sig om något annat 
än algblomning. Vi vet dock inte vilken eller vilka arter som ingick i ansamlingen. 
 
Rapporter och Aktuell information 
10/11 Aktuell information 
12/11 Aktuell information 
 
December 
Under månadens första dagar kom det in rapporter från flera olika platser i 
Stockholms skärgård om lokala blomningar av blågrönalger. Det milda, relativt 
lugna, men gråmulna vädret verkar, precis som tidigare om åren, vara en god 
förutsättning för uppkomsten av sådana blomningar. Oftast domineras dessa 
förekomster av Aphanizomenon sp., en art som ännu inte dokumenterats som 
giftig i Östersjön. Den kan emellertid förekomma tillsammans med katthårsalgen 
(Nodularia spumigena) och denna typ av ansamlingar bör därför ändå behandlas 
som om de vore giftiga. 
Rapporter och Aktuell information 
2/12 Aktuell information 
3/12 Aktuell information 
 
 
Toxicitetsprover 
I augusti gjorde Statens Veterinärmedicinska Anstalt ett toxicitetsprov på ett 
algprov från Landskrona. Det var på uppdrag från Landskrona kommun och hade 
samlats in vid stranden. Provet bestod av 100 procent Nodularia spumigena och 
var starkt hepatotoxiskt, dvs. innehöll levergift. 
 
 
Bottenvattnet i Östersjön under 2003 
I början av året var syresituationen mycket dålig i alla områden öster om 
Bornholm. Svavelväte förekom i bottenvattnet för samtliga provpunkter runt 
Gotland (BY10, BY15, BY20, BY31, BY32, BY38) (Figur 6 visar var 
provtagningsstationerna ligger). Genom inflöden i slutet på januari och början av 
februari hade stora delar av södra Östersjöns bottnar blivit syresatta med värden 
över 2 ml/l (gränsvärdet för alltför låga syrehalter för fisk går vid 2 ml syre per 
liter). Fortfarande förekom emellertid svavelväte i bottenområdena runt Gotland 
och i norra egentliga Östersjön. 
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I mars hade situationen förändrats. Hela södra Östersjön hade syrevärden över 2 
ml/l. Norröver var situationen blandad. Svavelväte hittades endast i 
Norrköpingsdjupet (BY32) och vid BY10 men fortfarande låg många provpunkter 
under 2 ml/l. I början av april hade syrehalterna sjunkit och svavelväte påträffades 
återigen på alla lokaler runt Gotland. Fortfarande hade södra egentliga Östersjön 
syrehalter över 2 ml/l.  
 
I maj och juni visade Argos expedition att inflöden av västerhavsvatten (figur 8a) 
hade lyckats syresätta bottenvattnet i Bornholmsdjupet (BY5), Hanöbukten, 
sydöstra Östersjön och Gotlandsdjupet (BY15). Syrebrist förekom emellertid 
fortfarande i Norrköpingsdjupet (BY38) och i djuphålorna väster om Gotland.  
 
Vid nästa provtagningstillfälle, i slutet av september, hade endast 
Arkonabassängen och Hanöbukten syrehalter strax över 2 ml/l. Samtliga andra 
stationer i närheten låg under. Bornholmsdjupet (BY5)hade syrehalter under 2 
ml/l djupare än 80 meter. Motsvarande för både BY20 och de västra 
Gotlandsbassängerna var 70 meter. Svavelväte förekom i Karlsödjupet (BY38) 
och i Norrköpingsdjupet (BY32). I figur 7a-b visas syrehalterna i vattnet mellan 
ytan och botten i januari 2003 och november 2003 längs en transekt från Anholt i 
Kattegatt via Bornholmsdjupet (BY5), Gotlandsdjupet (BY15) och vidare runt 
norra Gotland och därefter ner förbi Norrköpingsdjupet (BY32) till Karlsödjupet 
(BY38). I november var syrehalterna relativt höga ner till botten utom vid 
Norrköpings- och Karlsödjupen. 
 
Våren och sommaren dominerades som vanligt av utflöden ur Östersjön (figur 8b-
c). Utflöde visas av att kurvan sjunker mot höger. Vid inflöde stiger kurvan mot 
höger. Ett par relativt sett större inflöden skedde i mitten av augusti (figur 8c), 
slutet på oktober - början på november och även i december. För att inflöden ska 
få en betydande effekt på förhållandena i egentliga Östersjöns djupvatten ska de 
dels vara stora, dvs. sammanlagt minst upp mot hundra km3 eller mer via Bälten 
och Öresund, och dels ska det inflödande vattnet både ha hög syre- och salthalt, 
helst mer än 20 psu. Bilderna 8 a - d visar flödet genom Öresund. Det flödet utgör 
normalt omkring en tredjedel av det totala flödet. 
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Figur 7 a-b. Syrehalter i Östersjöns bottenvatten i januari 2003 (a) och november 2003 (b) längs 
en transekt från Anholt i Kattegatt till Karlsödjupet runt Gotlands östra, norra och västra sida. En 
tydlig förbättring syns i t.ex. områdena kring Gotlandsdjupet (BY10-BY20). Diagram: SMHI. 

a. b. 

Figur 6. Provtagningsstationer i 
egentliga Östersjön. Stationsbe- 
teckningarna används även i figur 
7 a och b. 
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Figur 8a-d. In- och utflöde genom Öresund uppdelade kvartalsvis. När kurvan stiger flödar vatten 
in och när den sjunker flödar vatten ut. Nettoflödet under året är utgående på grund av 
sötvattentillförseln till Östersjön. Det är därför som kurvan generellt sjunker. Diagram: SMHI. 
 
 
Havstulpanprojektet 
Havstulpanen (Balanus improvisus) är ett litet kräftdjur som lever fastsittande på 
hårda ytor inuti ett kalkskal som den själv bildat. Den börjar emellertid sitt liv 
som frisimmande larv som mot mitten av sommaren slår sig ner på mer eller 
mindre hårda ytor för att där övergå till vuxet, fastsittande stadium. De hårda 
ytorna kan exempelvis vara blåstång, berg, stenar men också exempelvis 
bryggfundament och båtbottnar. För att undvika problem med havstulpaner har 
giftiga båtbottenfärger tidigare använts i stor omfattning. Havstulpanprojektet vill, 
som alternativ till giftiga färger, istället informera om när larverna har satt sig fast 
men fortfarande sitter löst så att båtägare lätt kan tvätta bort dem innan de har 
hunnit bilda sitt kalkskal som är väsentligt svårare att få bort. 
 
Havstulpanernas larver började slå sig ned (settla) på hårda ytor senare, och 
åtminstone i Stockholms skärgård, i större mängd än vanligt i år. I Blekinge tycks 
settlingen däremot ha varit dålig. En nyhet från studien är också att det tycks ha 
förekommit en andra settlingsomgång så sent som i slutet på september och början 
av oktober i delar av Stockholms skärgård. Då hade de flesta båtar redan tagits 
upp ur vattnet för vinterförvaring. 
 
Projektet är ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen och Stockholms universitet 
(Karin Fagergren och Lena Kautsky). Karin Fagergren på Skärgårdsstiftelsen tar 
reda på när larverna slår sig ned med hjälp av båtklubbar och tillsyningsmän ute i 

a. b. 

c. d. 
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skärgården. Dessa har hand om ett antal provplattor i vattnet som de undersöker 
med jämna mellanrum. När larverna börjar slå sig ned på plattorna meddelar de 
forskarna som avgör när det är bäst att tvätta båtarna. Vår uppgift är att via 
Informationscentralens hemsida och rapportsystem informera allmänhet och 
media om att det är dags att tvätta båtarna. Vi ger även råd hur man på lättaste sätt 
kan få bort larverna. I år lade vi ut denna information den 7 augusti. Då uppgick 
larverna på provplattorna till nästan 30 stycken per kvadratcentimeter. 
Provplattorna fanns uthängda från västra Blekinge till Örskär i Uppland. 
 
Fågeldöd 
Även i år har massdöd bland trutar längs med Östersjökusten rapporterats in till 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Det är när fåglarna börjar samla sig i 
kolonier tidigt på våren som de av okänd anledning börjar dö i stora antal. 
Symptomen är bland annat förlamningar i ben och vingmuskulatur. Dödligheten 
har tidigare iakttagits längs med kusten från Blekinge och norrut. Fåglar i Mälaren 
har också visat samma symptom. Från Väskusten har endast enstaka fall 
rapporterats. De övriga Östersjöländerna verkar inte berörda av problemet. 
 
Flera prover från drabbade fåglar har samlats in men än så länge har inget entydigt 
svar på vad dödligheten beror på kunnat hittas. SVA undersöker flera möjligheter 
däribland miljögifter och virussjukdomar. Bristsjukdomar är också en möjlighet 
som utreds. Här finns likheter med östersjölaxens M74 där B-vitaminbrist skapade 
problem. Vissa sjuka fåglar som har tagits om hand och som har fått vätska och 
vitaminer har också kunnat återhämta sig.  
 
Kontakter med massmedia och allmänhet 
Sammanlagt har vi haft cirka 75 kontakter med massmedia fram till början på 
december 2003, de flesta under algblomningssäsongen. Det är ungefär hälften av 
antalet kontakter jämfört med förra året. En av anledningarna tycks vara att media 
i större utsträckning vände sig till SMHI för information. Detta beror antagligen 
på att SMHI uppfattats som kontaktpunkt i och med att algutbredningskartorna 
framtagna i "BAWS" (se nedan) visades för allmänheten på en av SMHI:s 
hemsidor. 
 
Även allmänheten hörde av sig i mindre mån än förra året. Detta kan bero på att 
de flesta hade förra årets blomning i färskt minne och därför visste vad det 
handlade om (figur 9a-b). Det kan också bero på att Informationscentralens 
hemsida numera är väl känd och att denna därför besöks i större omfattning än 
tidigare. 
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Figur 9 a-b. Algblomning vid Gotland den 13 juli 2003. Vänstra bilden är tagen söder om 
Hoburgen, den högra vid Gotlands sydöstra k ust. Foto: Kustbevakningsflyget. 
 
Samarbeten 
Baltic Algae Watch System – BAWS  
BAWS är både ett tillämpat forskningsprojekt och en webbtjänst som assisterar 
informationscentralernas personal, och i begränsad omfattning allmänhet och 
andra, vid övervakningen av algblomningar och andra företeelser i havet. På ett 
och samma ställe sammanförs olika typer av relevant information och görs lätt 
tillgänglig. Utöver satellitinformation om algförekomst finns aktuell 
oceanografisk och hydrologisk information tillgänglig liksom möjligheter att köra 
prognoser över t.ex. algdrift och att ha tillgång till aktuella väderprognoser. 
Målgrupperna för BAWS har hittills huvudsakligen varit landets marina 
informationscentraler, dvs. Informationscentralen för Bottniska Viken och 
informationscentralerna för egentliga Östersjön och Västerhavet. Delar av BAWS 
är dock tänkta att göras mer publikt tillgängliga. Idag presenteras endast dagliga 
kartor över "algblomningar" publikt på SMHI:s hemsida under 
sommarmånaderna. 
 
BAWS är utvecklat inom ramen för MISTRA-forskningsprogrammet RESE 
(REmote Sensing for the Environment, eller "Fjärranalys för miljön"), vilket 
avslutades vid årsskiftet 2002/2003, och drivs i direkt samarbete med SMHI. 
Utvecklingen av BAWS fortsätter även inom forskningsprogrammet RESE-
Miljömål som löper 2003 - möjligen 2005 och som också stöds av MISTRA. 
Informationscentralerna var från början tänkta att vara de huvudsakliga 
användarna av webbtjänsten. Dessa har också varit direkt inblandade i 
utvecklingsarbetet. I det fortsatta arbetet är det tänkt att göra fler delar av BAWS-
informationen mer tillgänglig även för andra parter, inklusive allmänheten. 
BAWS öppna sida var i drift under hela sommaren 2003 men även under 
sommaren 2002, även om tjänsten då inte var igång lika länge. 
 
I framtiden planerar SMHI att mer avancerade produkter ska komma med på 
webbsidan, bland annat satellitdata från MERIS-, MODIS- eller SeaWiFS-
satelliterna, information om växtplanktonbiomassa samt att modellresultat ska 

a. b. 
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kunna integreras i BAWS. BAWS webbgränssnitt har utvecklats av SMHI och 
samfinansierats av SMHI och Länsstyrelsen i Stockholm med bidrag från RESE-
programmet och från RESE-Miljömål. 
 
Genom att systemet drivs av SMHI utnyttjas möjligheterna att tillvarata den ström 
av realtidsinformation som finns där, till exempel satellitdata, oceanografiska 
mätningar och modellresultat samt den oceanografiska kompetens institutet 
innehar. Via BAWS-sidorna kan informationscentralerna bland annat göra egna 
driftprognoser med hjälp av SMHI:s modell SeaTrackWeb. 
 
På det hela taget har BAWS fungerat mycket väl. Möjligheten att få snabba 
uppdaterade algutbredningskartor över egentliga Östersjön är väldigt värdefull 
liksom tillgången till annan information. Andra informationskanaler är självfallet 
mycket viktiga de också. Men när det gäller att ge en totalbild över 
algblomningsläget är satellitbildstolkningarna fortfarande överlägsna, trots att de 
fortfarande har vissa praktiska begränsningar. Inom BAWS arbetar vi emellertid 
vidare på att försöka förbättra tekniken. 
 
BEWERS 
Som nämnts redan under tidigare år har Informationscentralen deltagit i 
HELCOM-projektet Baltic Early Warning Event Reporting System (BEWERS). 
BEWERS ska ta fram information som anger vart (vilken ansvarig myndighet) i 
respektive östersjöstat man ska vända sig med information om/när någon större 
miljöhändelse inom Östersjöns avrinningsområde eller i själva Östersjön riskerar 
att resultera i oönskad påverkan på Östersjöns miljö. Framförallt är detta ett 
system tänkt för olika myndigheter kring Östersjön. Ett avslutande arbets-
gruppsmöte ägde rum i Helsingfors i september 2003 och projektet har därefter 
avrapporterats till HELCOM MONAS i oktober 2003. 
 
Inom ramen för projektet har en manual tagits fram. Denna beskriver systemet 
och de nationella mottagningspunkterna för olika typer av miljöhändelser. 
Dessutom ingår ett förslag till observatörsmanual som gör det möjligt att 
inrapportera iakttagelser enligt ett gemensamt kodsystem, likt det som 
väderobservatörer använder sedan länge. Genom kodsystemet behöver endast 
sifferkoder inrapporteras för en händelse i miljön och det står ändå klart för mot-
tagaren, oavsett land, vad slags händelse det rör sig om, var den äger rum och 
även omfattningen/utbredning/förekomst av den. För de länder som hittills inte 
deltagit aktivt i BEWERS-arbetet behöver relevant information tas fram och 
tillföras det förslag som lämnats till HELCOM innan systemet blir komplett. 
 
Övrigt 
Deltagande i möten och konferenser 
Alg@line och Östersjöportalen 
Den 1 april 2004 besökte vi Finska Havsforskningsinstitutets Alg@line i 
Helsingfors i samband med seminariet de ordnat i anslutning till deras 10-
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årsjubileum. Där presenterades deras verksamhet och framtidsvisioner. Vid mötet 
presenterade vi BAWS och erbjöd dem att ta del av den information som tas fram 
inom BAWS-projektet. 
 
Alg@line presenterar sin övervakning på en hemsida benämnd 
"Östersjöportalen". Denna sida kan ses som en finsk motsvarighet till 
Informationscentralen för egentliga Östersjöns hemsida och den presenterar 
förtjänstfullt mycket information. På hemsidan anges att under sommartid är 
”rapporter om det aktuella algläget i Östersjön en central del av portalen”. Det är 
emellertid lätt att fått uppfattningen att fokus nästan uteslutande ligger på finska 
havsområden eftersom dessa dominerar i deras rapporter om algblomningar. 
 
Ett bekymmer är att allmänhet och media emellanåt får motsägande, eller inte helt 
samstämmiga, uppgifter från två väl etablerade informationscentra. Det ser inte 
bra ut om det rapporteras information som är direkt motstridig, vilket bland annat 
hände under det gångna året. Detta riskerar att minska trovärdigheten för 
havsinformation och - forskning i allmänhet. Vi har tagit upp problemet med 
representanter för Östersjöportalen/Alg@line och hoppas att vi ska kunna finna en 
bra lösning. 
 
Baltic Sea Science Congress i Helsingfors 
Informationscentralen deltog i The Baltic Sea Science Congress (BSSC2003) i 
Helsingfors i slutet av augusti för att bland annat underhålla kontakter och knyta 
nya sådana men även uppdatera kunskapen om bland annat aktuell forskning 
kring blågröna alge r. Under konferensen presenterade vi en poster om en ny, 
vidareutvecklad metod för övervakning av fysisk exploatering av stränder 
framtagen på Miljöinformationsenheten, Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Turistindustrin 
Förekomsten av blågrönalgblomningar är ibland ett ekonomiskt problem för 
turistindustrin. Risken att tappa kunder är stor när det blommar som bäst. Under 
föregående vinter hade Informationscentralen direktkontakt med Ölands 
turistindustri eftersom vår rapportering av algblomningar av enskilda 
campingplatsägare ansågs "kosta verksamheten miljontals kronor" i förluster. För 
att klargöra vår verksamhet och för att få till stånd vettiga lösningar hade vi dels 
kontakt via e-post med företrädare för turistindustrin men även med Kalmar 
Högskola som på industrins uppdrag arbetade med att finna lösningar för att 
minimera störningar för industrin under perioder med kraftiga blomningar. 
 
Det kan finnas ett behov av att ha en dialog även med den gotländska 
turistindustrin. En sådan kan möjligen komma till stånd under den kommande 
vintern. 
 
Annelie Mattisson och Gunnar Aneer 


