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VERKSAMHETEN VID 
INFORMATIONSCENTRALEN FÖR 
EGENTLIGA ÖSTERSJÖN ÅRET 2005 

Sammanfattning 
Blomningen av cyanobakterier i Egentliga Östersjön under år 2005 blev en 
av de kraftigaste som förekommit på senare år. Orsaken var ett strålande 
sommarväder med lugnt, soligt och varmt väder i kombination med höga 
fosforhalter i ytvattnet. 
 
Ärtsoppe-tjocka ansamlingar av den giftiga arten Nodularia spumigena 
täckte under första halvan av juli stora delar av öppna Egentliga Östersjön. 
Som mest täcktes ca 130 000 km2 av havsytan av ansamlingarna. De svaga 
ostliga vindarna under juli gjorde att blomningarna drev in i de östra delarna 
av fastlandskusten, på östra Öland och Gotland och uppfattades därför som 
mer omfattande än tidigare år. 
 
Syresituationen i Östersjöns bottenvatten försämrades under året eftersom få 
större inflöden av syrerikt västerhavsvatten ägde rum under året. I början av 
september uppmättes i Bornholmsbassängen det högsta värdet av svavelväte 
som man funnit i området, 70 µmol/l. 
 
Under några hektiska veckor under juli blev Informationscentralens enda 
tjänsteman nerringd av samtal från allmänhet och media. För att kunna upp-
datera hemsida med mera fick andra kollegor på Länsstyrelsen bistå och 
svara på en del samtal. Kontakterna med media och allmänhet var mer än 
dubbelt så många som tidigare år. Det varken fanns eller finns några möjlig-
heter för Informationscentralen att ge den detaljerade regionala information 
som många gånger efterfrågas. Ett utökat samarbete med övriga aktörer 
skulle emellertid kunna förbättra informationsflödet. 
  
Tillsammans med Informationscentralen för Bottniska viken och SVA 
(Statens Veterinärmedicinska Anstalt) tog Informationscentralen fram en ny 
algblomningsbroschyr till sommaren, som förutom att vara tillgänglig för 
beställning även fanns att ladda ner från hemsidan. 
 
Den 22 september lanserade de tre Informationscentralerna (Egentliga 
Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet) samt forskningsprogrammet 
AquAliens och Naturvårdsverket i samarbete en ny webbplats om ”Främ-
mande arter i svenska hav” med adressen www.frammandearter.se.  
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Inledning 

Strålande högsommarvärme och mycket god näringstillgång fick på 
många håll semesterns badvatten år 2005 att förvandlas från ett klar-
blått hav till en illaluktande tjock smet av alger under några veckor i 
juli. Informationscentralen för Egentliga Östersjön, med sin enmans-
central, hade den digra uppgiften att informera om algblomningsläget. 
 
De ”alger” som ger de största rubrikerna under somrarna i Östersjöområdet, 
och varav vissa arter även kan vara giftiga, hör till gruppen cyanobakterier, 
även kallade blågrönalger. De räknades tidigare som alger men anses nume-
ra tillhöra gruppen bakterier. Cyanobakterierna trivs, liksom vi, bäst i varmt 
och lugnt sommarväder.  
 
För att tillväxa snabbt behöver cyanobakterier näring i form av främst fosfor 
och kväve. Kvävet kan de ta från molekylärt kväve (luftkväve) som finns 
löst i vattnet, en kväveform som inte andra alger kan utnyttja. Detta ger dem 
en fördel i konkurrensen gentemot andra växtplankton under somrarna när 
tillgången på oorganiskt kväve i vattenmassan annars är låg. Tillgången på 
fosfor blir då det som begränsar mycket av deras tillväxt.  
 
Halterna av fosfor har sedan vintern 2003 varit extra höga i stora delar av 
Egentliga Östersjön. Orsaken anses vara en kombination av dåliga syreför-
hållanden i Östersjöns bottenvatten och därav orsakad frisättning av gam-
malt fosfor som tillförts bottensedimenten under lång tid. 
 
Ett större inflöde av syrerikt saltvatten från Kattegatt under år 2003 gav 
temporärt bättre syrehalt i bottenvattnet när det pressade undan det tidigare 
bottenvattnet. Det gav då torsken lite bättre lekförhållanden. Samtidigt blan-
dades det gamla fosforrika bottenvattnet in i ovanförliggande vatten och 
kunde öka fosforhalterna där. Stormar har sedan fört upp näringen ytter-
ligare mot ytvattnet och där gett näring till cyanobakterieblomningarna 
2005.  
 
Det gynnsamma varma och lugna vädret under slutet av juni och första hal-
van av juli 2005 gjorde att cyanobakterierna snabbt tillväxte och p.g.a. av 
sin förmåga att lagra gas i särskilda blåsor (vakuoler) i cellerna kunde de 
flyta upp till ytan och bilda tjocka mattor vid vattenytan till förtret för turis-
ter, skärgårdsbor och näringsidkare i skärgården. 
 
Informationscentralen för Egentliga Östersjön som ansvarar för algblom-
ningsinformationen har normalt en person i tjänst och fick under några hek-
tiska veckor i juli ta emot hundratals samtal från allmänhet och media. För 
att Informationscentralen enda tjänsteman skulle hinna uppdatera hemsidan 
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med aktuell information och svara på alla frågor via telefon och e-post fick 
stundtals andra kollegor på Länsstyrelsen bistå och svara på en del samtal. 
 
En del av de personer som kontaktade Informationscentralen var oroliga, 
andra mer undrande och frågade mycket om hur det såg ut i olika områden. 
Informationscentralen har oftast inte tillgång till sådan lokal information 
som efterfrågas. De satellitbilder och övervakningsdata som är tillgängliga 
ger mer översiktliga bilder och mer detaljerad information från Kustbevak-
ningen och allmänheten täcker oftast bara begränsade delar av vårt stora 
bevakningsområde från Ålandshav i norr till Öresund i söder. 
  
Informationscentralen försöker ge den service som efterfrågas men sam-
tidigt har det inte varit möjligt att få in så detaljerad information med de 
knappa resurser som står till förfogande. Det här är givetvis något vi skulle 
vilja förbättra. På några platser börjar nya regionala informationscentraler 
diskuteras för att kunna ge bättre lokal information. Vi hoppas kunna bygga 
upp ett samarbete med dessa så att vi alla kan dra nytta av varandras kun-
skaper och resurser så att vi tillsammans kan ge bättre information till alla 
som rör sig i Sveriges kustområden under algblomningssäsongen. För 
tyvärr, cyanobakterieblomningar är varken något nytt eller något som vi 
kommer att bli av med inom snar framtid. Vi måste därför göra det bästa av 
situationen – och lösningen till det är utökat samarbete och förbättrat infor-
mationsflöde. 
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Algblomningen 2005  

Sammanfattning av algblomningen 2005 
Redan i mitten av juni (17 juni) kom de första rapporterna om att mindre 
ansamlingar av cyanobakterier var synliga vid ytan norr om Gotland samt 
längs Östgötakusten. Dessa ansamlingar var dock för svaga för att kunna ses 
på NOAA-satellitbilderna. Dessa tolkas av SMHI för att ta fram algblom-
ningskartor, vilka visas på http://www.smhi.se av SMHI-tjänsten Baltic 
Algae Watch System (BAWS). Observationerna gjordes istället av SMHI 
under forskningsfartyget U/F Argos månadsprovtagning i Östersjön. 
 
Den 1 juli upptäcktes norr och nordväst om Gotland de första tecknen på 
både svaga och starka blomningar i satellitbilder. Vad som noterades som 
osäkra blomningar observerades även i norra Egentliga Östersjön, i de yttre 
delarna av Finska viken samt i centrala Egentliga Östersjön. Dessa växte 
snabbt i omfattning och redan den 5 juli täckte kraftiga ansamlingar av 
cyanobakterien Nodularia spumigena nästan 100 000 km2 från norra Egent-
liga Östersjön, öster och väster om Gotland ner till sydöstra Östersjön och 
Gdanskbukten (figur 1 och 2). Dessa ytansamlingar växte till ytterligare och 
mellan 7- 15 juli täcktes stora delar av Egentliga Östersjön av ansamling-
arna (figur 1). Som mest täcktes ca 130 000 km2 av havsytan av ansamling-
arna (Hansson 2006). 
 

 
Figur 1. Bilden ovan visar ytutbredningen av cyanobakterieblomningar och 
moln i Egentliga Östersjön under sommaren 2005 som de tolkats och mätts 
upp av SMHI i satellitbilder. 
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Efter den 15:e juli förändrades vädret. Det blev blåsigt och mulet och 
cyanobakterierna blandades ned i vattenmassan. Det ofta heltäckande 
molntäcket över Egentliga Östersjön gjorde det svårt att följa blomningarna 
via satellit. I de molngluggar som bildades syntes mindre områden med 
kraftiga eller svaga blomningar under hela juli. I början av augusti syntes 
endast någon lokal blomning på satellitbilderna för att sedan försvinna helt. 
 
Det gynnsamma vädret i slutet av juni och början av juli gjorde också att 
tillväxten av cyanobakterier var snabb och att fosforn, det viktigaste när-
ingsämnet för cyanobakterierna, minskade snabbt i ytvattnet. På grund av 
detta blev blomningen inte så utdragen i tid som den ibland blivit andra 
somrar. I sydvästra Östersjön, där ytblomningarna aldrig blev stora och där 
fosforhalterna fortfarande var mycket höga, återfanns cyanobakterier (främst 
av arten Aphanizomenon sp.) i vattenmassan sent in på hösten (källa SMHI). 
 
Se avsnittet Månad för månad för mer noggrann genomgång av hur algläget 
förändrades under 2005. 

 
Figur 2. Bilden visar antalet dagar med ytliga ansamlingar i en given punkt 
i Östersjön under 2005. Källa: SMHI. 

Jämförelser med föregående år 
Blomningen av Nodularia spumigena under 2005 var enligt information 
från satellitbilder jämförbar med tidigare år med stora algblomningar såsom 
1997, 1999 och 2003 (figur 3). Alla dessa år har gemensamt att de under en 
stor del av algblomningstiden dominerats av ett lugnt, varmt och fint väder. 
Det som kännetecknade 2005 års blomning var att stora områden samtidigt 
täcktes av kraftiga ytansamlingar under en nästan tio dagars lång period. 
Kraftigast var blomningarna i nordvästra Egentliga Östersjön och runt 
Gotland. I norra Egentliga Östersjön var koncentrationerna av cyanobakte-
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rier högre än tidigare år (pers. komm. Systemekologiska institutionen, 
Stockholms Univeristet). I sydöstra Östersjön var blomningen också stor 
medan de var mindre i Finska viken än tidigare år. Den ostliga svaga vinden 
under den intensiva blomningsperioden gjorde att blomningarna drev in mot 
Sveriges ostkust och blev mer påtagliga för folk på svenska fastlandet och 
kusten jämfört med när blomningarna uppstår mest ute till havs. 

 

 
Figur 3. Antalet dagar med ytansamlingar av cyanobakterier i en given 
punkt i Östersjön under åren 1997 till 2005, så som det tolkats från satellit-
bilder. Bild från 2001 samt 10 dagar från 1999 saknas i sammanställningen 
ovan. (Källa: Figur 5 från Hansson 2006). 
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Månad för månad 

Januari 
Mellan den 2 och 14 januari noterade SMHI ett inflöde på cirka 35 km3 
syrerikt och salt vatten från Västerhavet genom Öresund. Vid inflöden bru-
kar samtidigt ungefär dubbla mängden strömma in genom de danska Bälten. 
Inflöden av salt vatten är en förutsättning för syresättning i djuphålorna i 
Östersjön men bidrar samtidigt till att fosfor, som frisatts från bottnarna i de 
tidigare syrefattiga bottenhålorna, pressas uppåt i vattenmassan. Information 
om inflödet samt om en sammanställning av 2004 års algblomningar så som 
de tolkats med hjälp av satellitbilder (gjord av SMHI) presenterades i form 
av aktuell information. 

Rapporter och Aktuell information 
19/1  Aktuell information. 

Mars 
Informationscentralens årsrapport för 2004 lämnades in till Naturvårdsver-
ket och publicerades även på hemsidan. 

Rapporter och Aktuell information 
29/3  Rapport 1/2005: Årsrapport 2004 
 
April 
Informationscentralen informerade om en vetenskaplig rapport (Cox m.fl. 
2005) i tidskriften Proccedings of the National Academy of Sciences om 
aminosyran ß-N-metylamino-L-alanin, eller BMAA. Aminosyran fungerar 
som ett nervgift och har påträffats i flera släkten och arter av cyanobakterier 
som förekommer i Östersjön och i insjöar. Enligt artikeln misstänks det 
finnas en koppling mellan BMAA och nervsjukdomar som Parkinson och 
Alzheimer. 
 
Rapporter och Aktuell information 

8/4 Aktuell information: Cyanobakterier (blågrönalger) misstänks kunna 
orsaka nervsjukdomar. 

Maj 
I maj förekom det, som brukligt, rikligt med pollen från olika träd. Vi in-
formerade om att dessa pollenansamlingar kan likna algblomning när de 
flyter på havsytan men att de är ofarliga. 
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Rapporter och Aktuell information 
31/5 Aktuell information: Pollen kan likna algblomning. 

Juni 
Redan i mitten av juni kom de första rapporterna om att ansamlingar av 
cyanobakterier hade observerats på havsytan runt norra Gotland, i Östgöta-
skärgården, i kustområdet nära Landsort samt mellan Gotland och Öland. 
Prover visade att det rörde sig om både den potentiellt giftiga arten Nodul-
aria spumigena samt Aphanizomenon sp. Höga fosforhalter i vattnet och 
högtrycksbetonat väder var orsaken till de tidiga algobservationerna.  
 
Midsommarveckan kom rapporter in om att ansamlingar av cyanobakterier 
hade iakttagits i Stockholms skärgård, öster om Möja, samt i Mälaren vid 
Adelsö. Svalare väder runt midsommar gjorde att de tidigare synliga 
ansamlingarna blandades ner i vattnet. Från och med den 29:e juni fanns 
dagliga bilder från SMHI om algutbredningen, tolkade från NOAA-
satellitbilder, utlagda på Internet. 
 
Rapporter och Aktuell information 
17/6 Rapport 2/2005: Algblomningar synliga på öppet vatten i Egentliga 

Östersjön. 
23/6  2 st Aktuell information: Ansamlingar av blågrönalger har idag iakt-

tagits i Stockholms skärgård. 
30/6 Rapport 3/2005: Algsituationen 

Juli 
Omslag i vädret till strålande sommarväder med vindstilla förhållanden i 
slutet av juni gjorde att ansamlingarna av cyanobakterier vid ytan snabbt 
ökade under de första dagarna i juli. Tydliga skillnader syntes på flygfoto-
grafier tagna av Kustbevakningen den 1 juli och den 3:e (figur 4) samt på 
tolkade satellitbilder från den 1 och 5 juli från SMHI (figur 5). 

 

 
Figur 4. Blomning av cyanobakterier öster om Visby, Gotland a) 1 juli och 
b) 3 juli 2005. Foto: Kustbevakningsflyget. 
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Figur 5. Algutbredningskartor från a) 1 juli och b) 5 juli 2005. Källa: 
BAWS, SMHI. 

 
Först syntes tydliga ansamlingar norr och nordväst om Gotland men efter 
några få dagar, från den 5 juli, täckte ansamlingarna stora delar av öppna 
Egentliga Östersjön från södra Ålands hav och västra Finska viken i norr till 
Gdanskbukten i söder. Ansamlingarna bestod nästan uteslutande av katt-
hårsalg (Nodularia spumigena). Prov från Stora Karlsö och Landsortsdjupet 
från den 6 juli visade att algen även detta år innehöll levergift. Informa-
tionscentralen gick ut med information i form av en rapport den 4 juli och 
lämnade råd till media, allmänhet med flera, både via vår hemsida, e-post 
och fax. 
  
Runt den 7:e till 8:e juli fick den svaga ostliga/sydostliga vinden ansamling-
arna av cyanobakterier att börja driva in mot kusten och skärgårdsområden 
från Stockolms mellersta skärgård till Ölands södra udde. Det var främst de 
ostligaste delarna av öarna/kustområdet som drabbades. På många håll var 
ansamlingarna mycket tjockare än vanligt och såg mer ut som en tjock gröt 
än rabarbersoppa (figur 6). I Stockholms skärgård fanns ansamlingar synliga 
vid Nynäshamn och Landsort i söder till Rödlöga i norr. Informationen 
lades ut i en ”Aktuell information” på hemsidan. 
 
I mitten av juli kom rapporter om ansamlingar av cyanobakterier utmed 
Blekinges kust vid Karlskrona. Inne i Hanöbukten och väster om Bornholm 
fanns det däremot inga ansamlingar trots att fosfornivåerna var höga där. 
Även yttemperatur och väderförhållanden var likvärdiga med andra delar av 
Östersjön där blomningar förekom (Hansson 2006). Varför det inte uppstod 
någon blomning i sydvästra Östersjön är emellertid oklart. 
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Figur 6. Tjocka, grötlika ansamlingar av cyanobakterien Nodularia spumi-
gena vid en småbåtshamn i Nynäshamn, 9 juli 2005. 

 
Särskilt kraftiga ansamlingar av cyanobakterier syntes istället sydost om 
Gotland samt öster om Öland. Se till exempel MODIS AQUA-satellitbilden 
från 11 juli (figur 7). Information om algutbredningen lades ut i form av 
”Aktuell information” den 12 juli. Växlande svaga vindar gjorde det svårt 
att uppskatta var risken för att algmassor skulle driva in mot stränderna var 
som störst. 
  
Det soliga, varma och mer eller mindre vindstilla vädret fortsatte ca 14 
dagar till den 15:e juli då vädret ändrades. Ett svalare, blåsigare och molnigt 
väder försvårade möjligheten att följa algutbredningen via NOAA-satellit-
bilder, vilka tidigare varit en viktig källa för algutbredningsinformationen. 
Kustbevakningsflyget gav här istället viktig kompletterande information om 
utbredningen.  
 
På flera håll där cyanobakteriemassor hade ansamlats i vikar rapporterades 
om en mjölkaktig/turkosvit färgning av vattnet som berodde på att cyano-
bakterierna började brytas ned. Vid nedbrytning av cyanobakteriecellerna 
frigörs en del av gifterna till vattnet och rekommendationer om att undvika 
bad där vattnet hade annan färg än normalt sändes ut. 
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Figur 7. Cyanobakterieansamlingar i Egentliga Östersjön fotograferade av 
MODIS AQUA-satelliten 11 juli 2005. Ansamlingarna syns som ljusa blå-
gröngula virvlar och fält i det mörkblåa havet. Ju ljusare desto kraftigare är 
ansamlingarna. Vita fläckar är moln. Ansamlingarna var särskilt kraftiga 
sydost om Gotland och öster om Öland. Bilden är bearbetad av SMHI. 
  
Näringsämneskoncentrationerna i norra Egentliga Östersjön minskade under 
mitten av juli och började mer bli som under normala sommarförhållanden. 
Trots det blåsigare vädret blandades de tjocka ansamlingarna inte ner så 
snabbt som förväntat. Höga koncentrationer av cyanobakterier i vattnet 
gjorde att nya hela tiden flöt upp. Det blåsigare vädret gjorde dock att 
cyanobakterierna koncentrerades mer till tjocka stråk med klarare vatten 
däremellan. Ändrade vindförhållanden gjorde också att många ansamlingar 
som drivit iland på ostkustsidan drev bort från land och blandades ner i vatt-
net. 
 
Mot slutet av månaden minskade ansamlingarna men vid vindstilla väder 
flöt ansamlingarna på nytt upp till ytan. Dessa var dock inte lika tjocka som 
under mitten av juli. 
 
I slutet av juli fick Informationscentralen information om att havstulpaner-
nas larver hade satt sig fast på båtbottnar och information om att det var 
dags att tvätta botten gick ut i form av en rapport via hemsidan, fax och e-
post. 
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Rapporter och Aktuell information 
4/7 Rapport 4/2005: Kraftiga algblomningar i Östersjön. 
8/7  Aktuell information: Kraftiga algblomningar i Östersjön och södra 

Stockholms skärgård. 
12/7 Aktuell information: Fortsatt kraftiga algblomningar i Östersjön och 

Stockholms skärgård. 
14/7  Rapport 5/2005: Algsituationen 
15/7 Aktuell information: Fortsatt kraftiga algblomningar i Östersjön. 
20/7  Aktuell information: Algläget. 
27/7 Rapport 6/2005 och aktuell information: Algsituationen och prognos. 
28/7 Rapport 7/2005: Dags att tvätta fritidsbåtens botten för att slippa pro-

blem med havstulpaner! 
29/7 Aktuell rapport: Aktuella algläget i Egentliga Östersjön och prognos. 

Augusti 
Med fortsatt svalare väder i början av augusti skingrades ansamlingarna och 
endast svagare stråk av cyanobakterier syntes runt Gotland. Mindre stråk var 
även synliga i norra Ålands hav och södra Bottenhavet. I centrala Egentliga 
Östersjön gjordes bedömningen att blomningen var över eftersom närings-
ämneshalterna var mycket låga och att de befintliga cyanobakterierna bör-
jade brytas ned.  
 
Den 25 augusti sändes ny information ut om att mindre mängder nysettlade 
havstulpanlarver återigen hade påträffats på provplattor och att det fort-
farande var aktuellt att tvätta båtbotten. 
 
I slutet av augusti kom det in några rapporter om att mareld, orsakad av 
dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii, hade observerats norr om Gotland 
och i Västerviks skärgård. 
 
Rapporter och Aktuell information 
5/8  Aktuell information: Aktuella algläget i Egentliga Östersjön. 
12/8  Rapport 8/2005: Algsituation och prognos 
16/8 Aktuell information: Algsituation och prognos 
19/8  Aktuell information: Algsituation och prognos. 
25/8 Aktuell information: Lokala nyetableringar av havstulpaner gör det 

fortfarande aktuellt att tvätta fritidsbåtens botten. 
 

September 
Från och med 1 september upphörde SMHI:s dagliga satellitbildsövervak-
ning av cyanobakterieutbredningen i och med att stora ytansamlade blom-
ningar på öppet hav ansågs vara över för året. Informationscentralen infor-
merade om att mindre, lokala blomningar dock fortfarande kan uppstå i 
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kustområden eller i insjöar som Mälaren. I början av september rapporterade 
SMHI om ovanligt höga svavelvätehalter i Bornholmsbassängen. 
 
I mitten av september rapporterades t.ex. om lokala blomningar av cyano-
bakterier i Mälaren vid Görväln samt vid Hammarbyslussen i Stockholm.  
 
De 22 september lanserades en ny webbplats om främmande arter i svenska 
hav med adressen www.frammandearter.se. Se avsnittet Främmande arter 
för mer information om projektet. 
 
Rapporter och Aktuell information 
7/9  Rapport 9/2005: Algsituationen och bottenvattensituationen i Öster-

sjön. 
19/9 Aktuell information: Algsituationen 
22/9  Rapport 10/2005: Ny webbplats om främmande arter i svenska hav. 
23/9  Aktuell information: Algsituationen 
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Bottenvattnet i Östersjön 2005 

I januari var syrehalterna lägre än 2 ml/l i hela Egentliga Östersjön på djup 
större än 70 -100 m vilket är för låg syrehalt för att fisk skall klara sig på 
dessa djup. Svavelväte (som uppstår vid syrebrist) återfanns i Gotlands- och 
Landsortsdjupen (BY15 och BY31) djupare än ca 220 m meter samt i västra 
Gotlandsbassängen (BY32, BY38) djupare än 80 till 90 m. (Figur 8 visar 
provtagningspunkterna och namnen på de olika bassängerna). 
  
Syrebrist leder bland annat till att bottendjuren dör samt att fosfor frisätts 
från bottensedimentet. Den frisatta fosforn kan genom omblandning av 
vattenmassan blandas upp i ovanliggande vatten och därefter som näring ge 
upphov till kommande algblomningar.  
 

 
Figur 8.  a) Nationella miljöövervakningens provtagningsstationer i Egent-
liga Östersjön samt b) havsbassängindelningen av Östersjön. Stations-
beteckningarna används även i figur 9 a och b. 
 
Data från SMHI:s månadsvisa provtagningar visade att väldigt lite syrerikt 
västkustvatten trängde in i Östersjön under 2005, se nedan. Detta resulterade 
i lägre syrenivåer i bottenvattnet senare under året. Även mätningar från 
Finska Havsforskningsinstitutet under 2005 visade att syreförhållandena 
blev sämre i Egentliga Östersjöns bottenvatten under året. I Arkonabas-
sängen (BY2) var syrehalten 2 ml/l vid botten i december medan det fanns 
svavelväte (syrebrist) i bottenvattnet i Bornholmsbassängen (BY4, BY5), 
Hanöbukten, i östra (BY10, BY15, BY20) och västra Gotlandsbassängen 
(BY32, BY38) samt Landsortsdjupet (BY31). 
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I Bornholmsbassängen uppmättes i början av september den högsta koncent-
rationen, 70 µmol/l, av svavelväte som man någonsin har noterat i området. 
I södra Östersjön förekom i december syrehalter under 2 ml/l från 60 – 70 m 
djup medan dessa syrehalter förekom under 80 – 90 m i övriga egentliga 
Östersjön.  
 
I figur 9 a och b visas syrehalterna i vattnet mellan ytan och botten i januari 
2005 och december 2005 längs en transekt (linje) från Anholt i Kattegatt via 
Bornholmsdjupet (BY5), Gotlandsdjupet (BY15) och vidare runt norra 
Gotland och därefter ner förbi Norrköpingsdjupet (BY32) till Karlsödjupet 
(BY38). 
 

 
Figur 9. Syrehalter (ml per liter) i Östersjöns bottenvatten i a) januari 2005 
och b) december 2005 längs en transekt från Anholt i Kattegatt till Karlsö-
djupet runt Gotlands östra, norra och västra sida. Data och diagram från 
den nationella miljöövervakningen, SMHI. 
 
Under 2005 förekom ett antal mindre inflöden av salt och syrerikt väster-
havsvatten till Östersjön. I början av januari och i november skedde två lite 
större inflöden på ca 30 respektive 40 km3 via Öresund. Figur 10 visar en 
kvartalsvis sammanfattning av in- och utflödet ur Östersjön noterat vid en 
mätstation i Öresund. Flödet via Öresund är normalt cirka en tredjedel av 
totala flödet. Resten sker genom de danska Bälten. För att räknas som ett 
stort inflöde bör det totala inflödet till Östersjön överstiga 100 km3 vatten. 
För att ge en positiv effekt på Egentliga Östersjöns djupvatten ska det in-
flödande vattnet även ha både hög syre- och salthalt, helst mer än 20 psu. 
 
Saltvattensinträngningarna resulterade även i att mer saltvattenslevande 
växtplanktonarter påträffades i prover från södra Östersjön under andra hal-
van av 2005. 
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Figur 10. In- och utflöde till Östersjön genom Öresund under 2005 upp-
delade kvartalsvis a) januari-mars, b) april-juni, c) juli-september och d) 
oktober-december. När kurvan stiger uppåt flödar vatten in och när den 
sjunker flödar vatten ut. Nettoflödet under året är alltid utgående på grund 
av sötvattenstillförseln till Östersjön. Det är anledningen till att kurvan 
generellt sjunker. Notera de olika skalorna. Ett par smärre inflöden skedde 
under året samt två lite större i januari respektive under första halvan av 
november. Diagram: SMHI. 
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Prover på toxicitet hos cyanobakterier 

Den 6:e juli togs ett prov på algansamlingar vid stranden vid Stora Karlsö 
och ett vid Landsortsdjupet på öppet hav på uppdrag av Statens Veterinär-
medicinska Anstalt (SVA). Vid art- och toxicitetsanalys av proverna visades 
båda proverna bestå av cyanobakterier, 98 procent Nodularia spumigena 
och resten Aphanizomenon sp. och båda proverna var hepatotoxiska, dvs. 
innehöll levergift. Trots att många celler av Nodularia spumigena, den gif-
tiga av de två arterna, var nedbrutna innehöll provet lika mycket alggift som 
Nodularia blomningar oftast gör. 
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Algsituationen i 
Mälaren/sötvattensområden 

Liksom tidigare år förekom även mindre och lokala blomningar av cyano-
bakterier i Mälaren. Dessa var mest begränsade till små vikar och strand-
kanter. Vi hade inte tillgång till artanalyser av dessa blomningar men många 
av de cyanobakteriearter som vanligen förekommer i Mälaren anses potenti-
ellt giftiga. De kan därför utgöra en hälsorisk, särskilt för husdjur såsom 
hundar, och vi gick ut med råd om att algansamlingarna borde undvikas. 

 

Rapporter och Aktuell information 
23/6  Aktuell information 
19/9 Aktuell information 
23/9  Aktuell information 
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Havstulpanprojektet - eller när är det 
dags att tvätta båtbotten? 

Havstulpanen (Balanus improvisus)(figur 11) är ett litet kräftdjur som lever 
sitt vuxna liv i Östersjön fastsittande på mer eller mindre hårda ytor t.ex. 
blåstång, berg, stenar och båtbottnar. Djuret skyddas av ett kalkskal som 
omger det och som gör att de sitter hårt fast på ytorna. Havstulpanerna bör-
jar emellertid sitt liv som frisimmande larv och mot mitten av sommaren 
slår den sig ner på en lämplig yta. 
  
För att undvika problem med havstulpaner på båtbottnar har giftiga båt-
bottensfärger tidigare använts i stor utsträckning för att förhindra att havs-
tulpanerna slår sig ner på just båtbottnar. Som ett mer miljövänligt alternativ 
till giftiga färger vill havstulpanprojektet informera om när havstulpanerna 
just har slagit sig ner och de fortfarande är så små att de lätt går att tvätta 
bort. 
 

 
 
Figur 11. Havstulpaner på båtbotten. Foto av Karin Fagergren. 
 
Havstulpanprojektet är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrel-
sen i Stockholms län (Informationscentralen för Egentliga Östersjön), andra 
länsstyrelser, båtorganisationer och frivilliga. Projektledare Karin Fagergren 
vid Skärgårdsstiftelsen har kontinuerlig kontakt med tillsyningsmän i skär-
gården, båtklubbar och frivilliga från Gävleborg i norr till Malmö i söder för 
att ta reda på när havstulpanerna slår sig ner. 
  
De ca 35 observatörerna har särskilda provplattor nedsänkta i vattnet vilka 
de med jämna mellanrum undersöker. När havstulpanerna börjar sätta sig 
fast på plattorna och når en storlek omkring 1 mm rapporterar observa-
törerna till projektledaren. Informationscentralens uppgift är att vidare-
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befordra informationen till allmänhet, båtorganisationer och media om när 
havstulpanerna har slagit sig ner och de fortfarande lätt går att tvätta bort. Vi 
ger även råd om hur man på lättaste sätt kan få bort larverna. 
 
Den 28 juli 2005 kunde Informationscentralen i rapport nr 7/2005 informera 
om att det var det dags att tvätta båtbottnarna. Oftast kan det räcka med en 
tvättning av båten, men ibland kan tvätten behöva upprepas för att bli av 
med de flesta havstulpanerna.  
 
Precis som de senaste två åren visade sig det sig att havstulpanerna kan ha 
en förlängd period då de sätter sig fast, så kallade ”settlingsperiod”. Den 25 
augusti sändes en ”aktuell information” om att havstulpaner på nytt hade 
påträffats på plattor i Västervik och i delar av Stockholms skärgård. 
  
På västkusten brukar havstulpanerna ha två perioder då de sätter sig fast 
medan de i Östersjön verkar ha bara en period. Den extra långa settlings-
perioden kan i det här fallet ha berott på att havsströmmar kan ha fört de 
små havstulpanerna bort från kusten vid första tillfället och att de senare, när 
vinden vänt åter tagit sig mot land och då gett upphov till en andra settlings-
period.  
 
Kunskapen om havstulpanerna och deras reproduktion i Östersjön är emel-
lertid än långt ifrån fullständig. Variationen mellan åren är stor både be-
träffande antal och tidpunkt för settling och skillnaden mellan olika områ-
den gör att man troligen kan behöva anpassa rapporteringen mellan områ-
den.  
 
Det är även viktigt att fullfölja studierna av plattorna hela säsongen och att 
observationsstationer finns jämnt spridda längs kusten. Även om dagens 
kontrollstationer finns från Gävleborg i norr till Malmö i söder är koncent-
rationen störst i Stockholms skärgård. Mer forskning om vilka faktorer som 
reglerar havstulpanernas fortplantning skulle också behövas för att lättare 
kunna förutsäga när det är dags för larverna att sätta sig fast.  
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Främmande arter 

På uppdrag av Naturvårdsverket har Informationscentralen för Egentliga 
Östersjön tillsammans med informationscentralerna i Bottniska viken och 
Västerhavet tagit fram en webbplats om främmande arter i svenska havs- 
och skärgårdsområden (figur 12). Externa konsulter har hjälpt till med att 
bygga upp hemsidan samt att samla information till dess sidor. Från den 22 
september 2005 finns webbplatsen på adress www.frammandearter.se. 
  
Förutom att ge allmän information om främmande arter och att vara svensk, 
nationell informationssida är det meningen att webbplatsen även ska fungera 
som ett regionalt informationssystem om främmande arter i havsmiljön, i 
samarbete med bl.a. Naturvårdsverkets forskningsprogram AquAliens. 
 

 
Figur 12. Webbplatsen www.frammandearter.se. 
 

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som 
med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde 
antingen avsiktligt eller helt av misstag. En del av dessa ”nya” arter ställer 
till med problem i våra hav, sjöar och vattendrag och på land, andra gör det 
inte.  
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På den nya webbplatsen har vi bland annat samlat information om hur dessa 
arter tar sig hit, vilka arter som redan finns här, vilka effekter dessa arter har 
fått på det befintliga ekosystemet och hur man på olika sätt kan förebygga 
att främmande arter introduceras. 
 
Tillsammans med externa konsulter kommer vi under 2006 att upprätthålla 
webbplatsen och lägga ut ny information om främmande arter i våra havs-
områden när sådan finns tillgänglig. 
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Övrigt 

Baltic Algae Watch System - BAWS 
Baltic Algae Watch System, BAWS, är en webbtjänst som drivs av SMHI 
och som har utvecklats genom ett samarbete mellan SMHI och de tre Infor-
mationscentralerna för Egentliga Östersjön, Bottniska viken och Väster-
havet.  
 
BAWS har en öppen del för allmänheten där daglig information om alg-
blomningsutbredningen finns under sommarperioden baserat på manuellt 
tolkade satellitbilder men där finns också väderprognoser. Webbtjänsten har 
även en lösenordsskyddad del som assisterar informationscentralernas per-
sonal med satellitbildsinformation, hydrologisk information (som strömmar, 
strömriktning och strömhastighet), detaljerade väderprognoser men som 
också ger möjligheter att göra egna prognoser över algdrift med hjälp av 
SMHI:s modell SeaTrackWeb. 
  
Sedan 2003 har något mer högupplösta bilder från satellitsensorn MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ibland lagts ut på webb-
platsen för att visa algblomningsutbredningen (figur 13a). Upplösningen på 
dessa bilder är 250 till 500 m vilket kan jämföras med en upplösning på 1.1 
km hos AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)(figur 13b), 
den sensor som rutinmässigt används för att få en överblick över algsitua-
tionen. Satellitdata hämtas direkt från vissa satelliter eller från NASA och 
processas av SMHI. 
 
  

 
Figur 13. Satellitbilder från 2005-07-11 från a) AQUA-satelliten med 
MODIS-sensorn och b) NOAA-satelliten med AVHRR-sensorn. Den första 
bilden är från NASA och sedan processad av SMHI. Den andra är hämtad 
direkt från satelliten och därefter bearbetad. 
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Anledningen till att MODIS-satellitbilderna med något bättre upplösning 
inte används mer i alginformationen är dels att AQUA och TERRA-satel-
literna som har MODIS sensorn inte passerar över Östersjön varje dag, dels 
kan bildutsnittet variera mellan olika tillfällen. Ytterligare en anledning är 
att bilderna är dyra om man vill ha dem samma dag som de tagits. Dagen 
efter är de kostnadsfria, vilket gör att det sker en viss fördröjning i informa-
tionsflödet.  
 
NOAA-satelliterna med AVHRR sensor, som används för vanliga väder-
observationer, har istället mellan 8 till 12 passager över svenska havsområ-
den per dygn och de täcker mestadels hela det intressanta området vilket gör 
det möjligt att följa algblomningssituationen men med begränsningar i upp-
lösning. Nu är minsta bilddel (pixel) 1 km x 1 km och det medger inte att 
man ser hur det ser ut inne i skärgården och vid kusten, något som de flesta 
vill veta. 
  
Arbete med att korrigera täckningen för de kartor över algblomning som tas 
fram av SMHI och sedan presenteras för de olika delområdena södra 
respektive norra Östersjön har fortgått under 2005. De planerade korriger-
ingarna kunde emellertid inte genomföras under 2005 men vi hoppas att de 
nya kartavgränsningarna ska kunna vara i drift till algblomningssäsongen 
2006. På den nya kartan kommer hela Östersjön synas inklusive Botten-
viken och Finska Viken. 
 

Samarbete med övriga myndigheter m.m. 
Under året hölls sex telefonmöten (9/6, 30/6, 14/7, 27/7, 11/8, 7/9) med be-
vakningsgruppen med representanter från SMHI, Systemekologiska institu-
tionen vid Stockholms Universitet, Stockholm Vatten AB samt SVA (Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt). Utöver dessa möten har korrespondens 
skett via e-post och telefonsamtal med enskilda kontaktpersoner. 

 

Ny algblomningsbroschyr på svenska och engelska 
Under 2005 uppdaterade Informationscentralen sin algblomningsbroschyr 
”Algblomning – Vad är det?” trycktes upp i 2000 ex. Den tog dock slut 
redan innan säsongen kommit igång. En elektronisk version fanns tillgäng-
lig via hemsidan. Broschyren har i slutet av 2005 tryckts upp i en större 
upplaga (20 000 ex på svenska) samt översatts till engelska (20 000 ex). 
Dessa ska distribueras till ett stort antal mottagare innan sommarsäsongen.  
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Kontakter med massmedia och 
allmänhet 

Under 2005 hade Informationscentralen ca 200 kontakter med massmedia, 
varav ca 160 bara under juli månad (figur 14). Detta är mer än dubbelt så 
många som Informationscentralen haft under hela året de senaste åren. Till 
stor del var orsaken den kraftiga algblomningen under bästa semester-
säsong. Kontakterna resulterade i flera tv- och radioinslag samt en mängd 
tidningsartiklar. För det mesta gav artiklarna hyfsat saklig information även 
om rubrikerna ibland var väl braskande. Informationen från Informations-
centralen uppmärksammades även i media utomlands. 
 

Figur 14. Antal dagligen registrerade telefonsamtal som togs emot av 
Informationscentralen under perioden 27 juni till 31 juli. Till kategorin öv-
rigt hör myndigheter, kommuner, länsstyrelser och universitet. 
 
Även allmänheten hörde i stor utsträckning av sig till Informationscentralen 
(figur 14). Trots att mycket av informationen fanns på vår hemsida så har 
inte alla tillgång till Internet under semestern. Många efterfrågade även t.ex. 
mer lokal information än vi kunde informera om. Tyvärr är Informations-
centralens resurser för närvarande väldigt små för att kunna ge detaljerad 
information om hela övervakningsområdet (Stockholms skärgård till 
Skåne).  
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Bristen på lokal information ledde bland annat till missnöje hos närings-
idkare i de mest drabbade kustområdena. Viss kritik mot både Informations-
centralen och SMHI p.g.a. bristande detaljrikedom i algrapporteringen fram-
fördes också i media men den kritiken framfördes inte direkt till oss på 
Informationscentralen.  
 
Bristen på lokal information är ett problem som vi skulle vilja åtgärda och 
till kommande sommar skall vi se över vad som är möjligt att förbättra med 
de begränsade resurser vi har. 
  
Ett många gånger skiftande algblomningsläge i kustområdet, ibland ändrat 
från en timme till en annan, försvårar emellertid möjligheten att ha en 
uppdaterad och säker information om algutbredningen även om resurserna 
att hantera all sådan information skulle vara större. Vi ska dock se över vad 
som är möjligt med de personella resurser som Informationscentralen har till 
förfogande. Informationscentralen ska även undersöka vilka möjligheter 
som finns för att förbättra telefontjänsterna. 
  
Som det fungerat hittills hänvisar vi emellanåt folk till att kontakta aktörer i 
respektive område för mer uppdaterad och aktuell information. Att vi då 
ibland får till svar att ”vi litar inte på informationen som de ger oss” ser vi 
som ett stort problem. Turistnäringen skulle sannolikt ha en del att vinna på 
att mer aktivt bidra till att förbättra informationsflödet. Ett utökat samarbete 
med övriga aktörer ser vi därför som en viktig del i arbetet att förbättra 
informationen till allmänhet och media. 
 
 
 
Helena Höglander      Gunnar Aneer 
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