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Förord 

Informationscentralerna sammanfattar det gångna årets viktigare händelser 
som rör situationen i havsmiljön i en årsrapport som dels skickas till 
Naturvårdsverket men som också görs tillgänglig för andra. Här är rapporten 
avseende Egentliga Östersjön för år 2007. 

Informationscentralen bevakar och följer miljön i Egentliga Östersjön på 
uppdrag av Naturvårdsverket. Ursprungligen föreslogs verksamheten i 
Miljöpropositionen 1990/91:90 för att kanalisera information från verksam-
heter som tar prover eller på andra sätt följer vad som händer i havsmiljön i 
fält till en samlad punkt varifrån informationen sprids till allmänhet och 
media. Förslaget var tänkt att undvika det informationskaos som uppstod år 
1988 i samband med händelser på Västkusten då säldöden och den giftiga 
algen Chrysochromulina polylepis slog till med stor kraft och bristen på 
samordnad informationsspridning blev uppenbar. 

Sedan sommaren 1992 har Informationscentralen för Egentliga Östersjön 
varit verksam och det finns idag tre informationscentraler i Sverige. De 
täcker var och en ungefär en tredjedel av Sveriges kustvatten, Västkusten, 
Egentliga Östersjön samt Bottenhavet och Bottenviken. Informations-
centralerna är placerade på länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms 
och Västerbottens län och samverkar med respektive marint forsknings-
centrum och andra aktörer inom de respektive regionerna men även med 
aktörer i grannländerna. 

Informationscentralen för Egentliga Östersjön sprider sin information om 
händelser i havsmiljön via korta rapporter och notiser som dels läggs ut på 
webbplatsen www.infobaltic.se men som även sprids via e-post och i 
begränsad utsändning, telefax. Därtill kommer en stor direkt kontakt via 
telefon med media och allmänhet. 

 

Stockholm i mars 2008 

 

 

 

Lars Nyberg 

Miljödirektör 
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Sammanfattning 

Informationscentralen för Egentliga Östersjön har i år bedrivit sin verksam-
het i femton år. Verksamheten har under denna tid genomgått en hel del 
förändringar, förhoppningsvis till det bättre. 

Genom samarbete med de övriga svenska informationscentralerna, SMHI 
och andra aktörer har vårt sätt att sköta informationsspridning och rapporte-
ring kunnat utvecklas. Vi hoppas kunna utveckla det även framöver. 

En tidig blomning i danska vatten under mars månad inledde årets algblom-
ningsrapportering. De annars dominerande cyanobakterieblomningarna kom 
i år igång i slutet på juni. Arten Aphanizomenon sp. var ovanligt talrik och 
bildade ytansamlingar, vilket inte varit vanligt sommartid. Normalt har det 
varit Nodularia spumigena som bildat merparten av ytansamlingar under 
sommaren. En blåsig och ganska molnig sommar gjorde att blomningarna 
inte märktes så mycket, åtminstone inte i satellitbilder och inte heller så 
mycket vid stränderna. Under senare delen av juli förekom kraftigare an-
samlingar i estniska vatten. I början av augusti fanns ansamlingar kvar där 
men det dök upp blomningar också i de yttre och mellersta delarna av 
Stockholms skärgård samt i Bottenhavet på finsk sida. Blomningar av No-
dularia spumigena upphörde i slutet av augusti. Aphanizomenon sp. före-
kom i små lokala ansamlingar både i Mälaren och i delar av Stockholms 
skärgård under hösten och in i november. Sammanfattningsvis var mäng-
derna cyanobakterier i Egentliga Östersjön ungefär samma som under 2005 
och 2006 men observerade ansamlingar i ytan var färre. 

Syresituationen i Egentliga Östersjöns bottenvatten har inte förbättrats sär-
skilt under 2007. Några stora inflöden av västerhavsvatten har inte ägt rum. 

Havstulpanerna slog sig ner på bottnar och båtbottnar i slutet av juli. I Väster-
vikstrakten skedde en andra fastsättning också i början av september. 

Den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi visade sig under 2007 ha 
spritt sig långt in Östersjön, ända in i Bottenhavet, trots att den upptäcktes 
på Västkusten först under år 2006. Både larver och vuxna djur påträffades. 
Till skillnad från i saltare vatten påträffades de inne i norra Östersjön på 
stora djup ner till omkring 200 m. 
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Summary 

The year 2007 marks 15 years of operation for the Information Office for 
the Baltic Proper. During these 15 years the nature of the work has gone 
through quite a number of changes, hopefully for the better. 

Through cooperation with the other corresponding Swedish Information 
Offices, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), 
and other players, our methods for disseminating information and reporting 
have been able to evolve and develop. We hope to be able to develop further 
even in the years ahead. 

An early algal bloom in Danish waters during March started the first algal 
bloom reporting for 2007. The otherwise dominant cyanobacteria blooms 
began at the end of June. The species Aphanizomenon sp. was uncommonly 
numerous, and formed surface accumulations, which has not been common in 
summertime. Normally Nodularia spumigena has formed the greater part of 
surface accumulations during the summer. A windy and rather cloudy 
summer contributed to the result that the blooms were not noticed that much, 
at least not on satellite photographs, and not so much either at the shoreline. 
During the latter part of July substantial accumulations occurred in Estonian 
waters. In the beginning of August accumulations still remained there, but 
blooms also appeared in the outer and middle parts of the Stockholm 
archipelago, as well as in the Bothnian Sea, on the Finnish side. Blooms of 
Nodularia spumigena ceased at the end of August. Aphanizomenon sp. 
occurred in small local accumulations both in Lake Mälaren and in parts the 
Stockholm archipelago during the autumn and into November. To sum up, the 
amounts of cyanobacteria in the Baltic Proper were about the same as during 
2005 and 2006, but the observed surface accumulations were fewer. 

The oxygen situation in the deep waters of the Baltic Proper has not 
improved particularly during 2007. No larger inflows of North Sea waters 
have taken place. 

Barnacles settled on the sea bottom and boat hulls at the end of July. In the 
beginning of September, a second settling also occurred in the Västervik 
area on the Swedish coast.  

It became apparent that during 2007 the American comb jelly Mnemiopsis 
leidyi (also known as the American warty comb jelly) had spread far into the 
Baltic Sea, all the way into the Bothnian Sea region, in spite of the fact that 
it was only first observed on the Swedish west coast in 2006. Both larvae 
and adult specimens were observed. Unlike as in waters of greater salinity, 
these specimens were observed in the northern Baltic Sea at greater depths, 
down to around 200 meters. 
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Inledning 

I femton år har Informationscentralen för Egentliga Östersjön nu lämnat 
information rörande algblomningar och andra storskaliga händelser i Egent-
liga Östersjöns miljö. Även om huvuddragen i verksamheten har varit de-
samma genom åren har även många förändringar och förbättringar skett som 
vi hoppas har bidragit till bättre informationsspridning. 

Omarbetningen av Informationscentralens webbsidor under 2006 verkar ha 
varit lyckad och den nya webbplatsen www.infobaltic.se har visat sig vara 
välbesökt. Under sommaren 2006 hade startsidan över 23 000 besök under 
perioden juli - september, vilket motsvarar över 250 personer om dagen. 
Under 2007, som var en sommar med en mindre mängd algblomningar, 
hade sidan över 10 000 besök under samma period vilket även det motsvarar 
över 100 besök om dagen. 

Informationssystemet Baltic Algae Watch System (BAWS), där bland annat 
tolkade satellitbilder presenteras publikt har också förbättrats. Systemet ad-
ministreras av SMHI men har utarbetats i samarbete med de tre Informa-
tionscentralerna. Under 2007 hade SMHI för första gången tillgång till mer 
eller mindre dagliga högupplösta satellitbilder (från MODIS- och MERIS-
satelliterna). Bilderna kunde dessutom användas redan samma dag, vilket är 
nytt för i år. Tidigare har det varit ett par dagars fördröjning på dessa bilder. 
Dessa högupplösta bilder kunde nu användas av SMHI som komplement till 
de ordinarie NOAA-satellitbilderna för observationer av ytansamlingar av 
cyanobakterier. De högupplösta bilderna kunde bidra med mer detaljerad 
information än de ordinarie bilderna. Genom att de högupplösta bilderna 
kom senare på dagen blev emellertid den dagliga tolkningen av bilderna 
kraftigt fördröjd jämfört med tidigare år, något som varken uppskattades av 
informationscentralerna eller allmänheten. Förhoppningsvis går detta att 
förbättra till nästa säsong. Molnigt och disigt väder under 2007 försvårade 
dessutom SMHI:s tolkning av satellitbilderna. En annan nyhet under 2007 
var att SMHI även lade ut enklare driftprognoser i textform för ansamling-
arna på sin webbsida. Dessa prognoser ska utvecklas till nästa säsong så att 
de sannolikt kan presenteras som kartor. 

För att hålla sig ajour med de senaste forskningsrönen om Östersjön och vad 
som är på gång i vårt bevakningsområde deltog Informationscentralen för 
Egentliga Östersjön i Baltic Sea Science Congress som hölls i Rostock, 
Tyskland, den 19-23 mars 2007. Informationscentralen presenterade där en 
poster (figur 1) om sin egen verksamhet och förberedande kontakter togs 
med representanter från Lettland och Polen i syfte att utveckla och förbättra 
kontakterna och informationsflödet mellan länderna. 
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Figur 1. På Östersjökonferensen Baltic 
Sea Science Congress, som hölls i 
Rostock (Tyskland) 19 – 23 mars 2007, 
presenterade Informationscentralen en 
poster om sin verksamhet samt delade 
ut information algblomning och 
Havstulpanprojektet. 
Foto: Gunnar Aneer. 

 

Figure 1. The Information Office 
presented a poster about the Infor-
mation Office at the Baltic Sea Science 
Congress in Rostock (Germany), 
March 19-23, 2007 and handed out 
information about algal blooms and the 
Barnacle Project. Photo: Gunnar 
Aneer. 

 
 
 

Huvudsyftet med vårt deltagande i konferensen, att försöka förbättra kon-
takter med länderna runt Östersjön, har även fortsatt under året genom e-
postväxling. Det vidare arbetet avvaktar emellertid de riktlinjer för Infor-
mationscentralens verksamhet som kommer att komma från Havsmiljöut-
redningen och Naturvårdsverket under våren 2008. 

Den 23 april presenterade Informationscentralens sin verksamhet för Skär-
gårdsstiftelsen på deras vårmöte som hölls på Finnhamn i Stockholms skär-
gård. Samarbetet med Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och Viking Line 
har fortsatt under sommaren 2007 för att få bättre information om algblom-
ningsförekomster i Stockholms skärgård och Ålands hav. Informationen har 
kontinuerligt lagts ut på Informationscentralens webbsida. Länk till motsva-
rande lokal information från Gotland och norra Öland har även funnits på 
webbplatsen.  

Under året har Informationscentralen tillsammans med SMHI skrivit en ar-
tikel till den nya skriften ”Havet 2007”, vilken har publicerats av de tre 
svenska marina forskningscentra. Skriften sammanfattar de senaste resulta-
ten från miljöövervakningen i våra svenska havsområden. Fokus i vår artikel 
ligger på algblomningarna 2005 och 2006 och har titeln ”Nä, nu blommar 
det igen! – Cyanobakteriblomningar i Östersjön”. Artikeln beskriver pro-
cesserna bakom algblomningarna och varför cyanobakterieblomningarna 
ibland blir så stora. 

Den 25-26 september deltog Informationscentralen i länsstyrelsernas och 
Naturvårdsverkets Miljöövervakningsdagar som hölls i Göteborg. Informa-
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tionscentralens verksamhet är en del av det svenska miljöövervaknings-
systemet. 

Under våren 2007 utförde en konsult, på uppdrag av Naturvårdsverket, en 
utvärdering av de tre marina Informationscentralerna och deras verksamhet. 
Detta är något som informationscentralerna har efterfrågat eftersom någon 
genomgång av verksamheten och informationscentralernas uppgifter inte 
har gjorts sedan starten för drygt 15 år sedan. Mycket har hänt under dessa 
år som har påverkat verksamheternas inriktning fram till idag. Informations-
centralen har tagit del av konsultens utvärdering. Men Naturvårdsverket 
väntar med att ta ställning till utvärderingen av Informationscentralerna tills 
havsmiljöutredningen har lagt fram sitt förslag i april 2008 på vem som i 
framtiden ska ta hand om, och hur spridningen av information från den na-
tionella och regionala havsmiljöövervakningen bör se ut i framtiden. 

Informationscentralen hoppas emellertid att verksamheten även kommande 
år kan fortsätta som tidigare i Länsstyrelsens regi och att förbättringar av 
informationsspridningen även i fortsättningen blir möjliga. 

Här nedan följer en lite fylligare sammanfattning av Informationscentralens 
verksamhet under år 2007. 

Slutligen vill vi passa på att tacka alla våra rapportörer för all information 
som ni gett oss under 2007 – ni är, som vi tidigare påpekat, ryggraden i vår 
verksamhet. Tack! 

 

 

Helena Höglander  Gunnar Aneer 
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Året som gått 

Vårblomning i danska vatten dödade odlad fisk 
I början av mars till början av april meddelade Miljøcenter Odense att det 
pågick en kraftig blomning av flagellatsläktena Chattonella och Chryso-
chromulina i vattnen kring danska Fyn och östra Jylland. Mängderna var 
mycket stora i vattnet (klorofyllvärdena var 7-10 gånger högre än toppvär-
dena i en normal vårblomning i södra Östersjön) och blomningen dödade 
odlad fisk i området. Släktet Chrysochromulina är känt för att innehålla gift 
och under 1988 ledde en kraftig blomning av släktet till stor dödlighet hos 
fisk och andra marina organismer på bland annat svenska Västkusten. 
Chattonella kan producera slem som täpper till fiskarnas gälar, vilket också 
skedde vid blomningen i våras. 

Cyanobakterieblomningar i Östersjön 
De storskaliga blomningarna av cyanobakterier under 2007 kom igång sista 
veckan i juni. Höga halter av cyanobakterien Aphanizomenon sp. observera-
des vid provtagning i norra Egentliga Östersjön, medan halterna av cyano-
bakterien Nodularia spumigena (även kallad katthårsalg och som mestadels 
är giftig) endast fanns i mindre mängder. Ovanligt var att Aphanizomenon 
observerades bilda ansamlingar på ytan. Oftast är det annars Nodularia som 
brukar bilda ytansamlingar. Första dagarna i juli syntes blomningarna även 
på satellitbilder som tydliga stråk på vattenytan i så gott som hela området 
från Gdanskbukten upp till Ålandshav, inklusive Finska viken.  

Det blåsiga vädret under hela juli gjorde emellertid att blomningen av 
cyanobakterier inte märktes av så mycket eftersom inga större och täta 
ansamlingar bildades på ytan. Molnigt väder försvårade dessutom 
tolkningen av satellitbilderna. Omkring den 20 juli observerades kraftiga 
förekomster i estniska vatten. Moln försvårade tolkningarna och även i 
början på augusti noterades kraftiga förekomster där. Omkring en vecka in i 
augusti noterades kraftiga förekomster både söder om Åland och även vid 
finska kusten i Bottenhavet. 

Högtryck och avtagande vindar i början av augusti resulterade också i att 
täta ansamlingar av cyanobakterier dök upp utmed stora delar av Stock-
holms skärgård (främst ytterskärgården) under ett par veckor. Inne i vissa 
vikar var blomningarna riktigt kraftiga (figur 2). Inslaget av katthårsalgen 
var också större nu än tidigare på säsongen. Informationscentralen lade lö-
pande ut information på hemsidan om blomningsförekomster i Stockholms 
skärgård. Gotland, Öland och resten av kusten söder om Södermanland kla-
rade sig emellertid utan större blomningar hela sommaren.  
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Blomningen av katthårsalgen Nodularia spumigena avtog under senare de-
len av augusti. Lokala blomningar av cyanobakterien Aphanizomenon sp. 
förekom däremot i Stockholms skärgård vid upprepade tillfällen under hös-
ten även så sent som den 20 november. Höstblomningar av Aphanizomenon 
sp. är vanliga och uppträder främst under vindstilla dagar då det i vissa vikar 
kan bildas kraftigt grönfärgade ansamlingar på vattenytan. Arten är ännu 
inte känd för att vara giftig i Östersjön, men vi avråder från kontakt med 
sådana blomningar ändå. Inslag av Nodularia kan finnas i ansamlingarna. 

Informationscentralen skulle gärna ha velat testa om sommarens och höstens 
blomningar av Aphanizomenon sp. var giftiga. Men Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt kunde inte analysera några toxicitetsprov under året och 
Informationscentralen fann inget annat lämpligt analyslaboratorium som 
kunde utföra sådana tester. 

Cyanobakterieblomningar i Mälaren 
I början av augusti förekom blomning av cyanobakteriearten Gloeotrichia 
echinulata i Mälaren. Bland annat var arten vanlig i Stockholmsområdet och 
färgade vattnet gröngult. Arten är inte känd för att vara giftig men kan ge jord-
lukt på vattnet vid höga koncentrationer. Den uppgavs vara ny för Mälaren. 

Under hösten har lokala blomningar av olika arter av cyanobakterier varit 
vanliga i Mälaren, framförallt vid vindstilla väder och även sent på hösten. 
Bland annat har Microcystis aeruginosa, M. wesenbergii, M. flos-aquae 
samt M. sp. förekommit liksom en del Anabaena och lite Gloeotrichia före-
kommit i början av september. Flera av dessa arter kan vara giftiga och 
framförallt hundägare har ombetts att hålla uppsikt över eventuell förekomst 
av blomningar i strandkanten innan de släpper sina hundar ner till vattnet. 

Figur 2. Strandnära ansamling av cyano-
bakterierna Aphanizomenon sp. och 
Nodularia spumigena vid Harö, 
Stockholms skärgård, 6 augusti 2007. 
Foto: Britt Hjertstrand, 
Skärgårdsstiftelsen. 

 

Figure 2. Accumulation of the cyano-
bacteria Aphanizomenon sp. and 
Nodularia spumigena at the shore of 
Harö, Archipelago of Stockholm,  
August 6, 2007. Photo by Britt 
Hjertstrand, The (Stockholm) Archipelago 
Foundation. 



Sammanfattning av cyanobakterieblomningarna 2007  
i Östersjön 
Även om antalet observationer av ytansamlingar var lägre under 2007 än 
under föregående år (figur 3) var mängden cyanobakterier i vattnet i samma 
storleksordning som under de stora blomningarna 2005 och 2006. Arten 
Aphanizomenon sp., som normalt inte bildar några större ytansamlingar, 
fanns i lika stora mängder som under 2005 och 2005. Katthårsalgen, Nodu-
laria spumigena, som vanligen utgör ytansamlingarna var däremot mindre 
vanlig under juli 2007 än under 2005 och 2006.  

Det blåsiga julivädret hindrade dessutom cyanobakterierna att bilda ansam-
lingar på ytan. Molnigt och disigt väder bidrog också till att observationerna 
i satellitbilderna blev färre än under mer molnfria somrar (figur 4). Detta 
belyser vikten av att satellitbildstolkning måste kombineras med provtag-
ning till havs för att ge tillförlitliga resultat. 

 

 

 

Figur 3. Sammanställning av antalet dagar med satellit-
bildsobservationer av cyanobakterieblomningar i en given 
punkt årligen under juli-augusti 1997 till 2007. (År 2001 
saknas). Antalet observationsdagar med ytansamlingar 
under 2007 var de lägsta under perioden 1997-2007. 
Källa: SMHI. 
 
Figure 3. The number of days when surface accumulations
of cyanobacteria were observed at a given point in the 
Baltic in July and August from 1997 to 2007. (Year 2001 
is missing). The number of observation days with accu-
mulations in 2007 was the lowest during the period 1997-
2007. Source: SMHI. 
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Figur 4. Yta som dagligen täckts av cyanobakterieblomningar (staplar) och moln 
(blå linje) i Östersjön under juli till augusti 2007 enligt satellitbildstolkning. Röda 
staplar anger att cyanobakterieansamlingarna var kraftiga och gula att 
observationerna var osäkra. Moln täckte stora delar av Östersjöområdet under 
merparten av perioden. Källa: SMHI. 
 
Figure 4. Daily area covered by accumulations of cyanobacteria (bars) and clouds 
(blue line) in the Baltic Sea in July and August 2007. Red bars indicate that the 
accumulations were dense and yellow bars that the observations were weak. Clouds 
covered large areas of the Baltic Sea during most of the period. Source: SMHI. 

 

Ingen förbättring av syresituationen i bottenvattnet 
Under 2007 har endast mindre inflöden av syrerikt vatten från Västkusten 
ägt rum till Östersjön via Öresund (figur 5). Dessa har emellertid varit för 
små för att förbättra den mycket dåliga syresituation som rått under mer-
parten av året över stora områden på Östersjöns botten. Från SMHI:s kryss-
ning i början av december 2007 framkom att låga syrehalter, < 2 ml/l, före-
kom från djup på 60 – 80 m i hela området utom i Arkonabassängen där 
värden över 5 ml/l uppmättes. I västra Gotlandsbassängen förekom svavel-
väte från 80 m djup, i Landsortsdjupet från 125 m djup och vid BY29 i 
nordöstra Östersjön från 90 m djup. I östra Gotlandsdjupet förekom svavel-
väte från 125 m djup. I Bornholmsbassängen förekom svavelväte bara vid 
station B4 (Christiansö). Två milliliter per liter är den nedre syregräns som 
bottenlevande organismer klarar att överleva i.  

De låga syrehalterna vid bottnarna har lett till att mycket fosfor har frigjorts 
från bottnarna och nu finns i bottenvattnet. Uppe vid ytan var emellertid 
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fosforhalterna ganska nära de normala, 0,4 – 0,6 μmol/l, utom i de sydligare 
delarna av Egentliga Östersjön (Arkona-, Bornholmsbassängerna samt i 
sydöstra Östersjön). En kraftig storm eller inflöde av vatten från Västerhavet 
skulle kunna lyfta upp detta vatten till ytvattnet och det skulle i så fall leda 
till ökad risk för stora cyanobakterieblomningar kommande år om vädret i 
övrigt blir gynnsamt.  

 

 
Figur 5. In- och utflöde genom Öresund under 2007 uppdelat kvartalsvis a) januari – 
mars, b) april – juni, c) juli – september och d) oktober – december. Notera de olika 
skalorna för flödesvolym. När kurvan stiger uppåt flödar vatten in och när den sjunker 
flödar vatten ut. Nettoflödet under året är alltid utgående på grund av sötvattens-
tillförseln till Östersjön. Det är anledningen till att kurvan generellt sjunker. Under året 
har endast ett par smärre inflöden skett. I mitten av januari kom cirka 20 km3 in och 
under mars kom cirka 30 km3 in. Under april och maj skedde endast tre mindre 
inflöden på 10 - 15 km3. Under juli - september skedde bara ett fåtal smärre inflöden 
och i slutet av oktober flödade cirka 25 km3 in via Öresund. Under det fjärde kvartalet 
flödade sammanlagt cirka 60 km3 in i Östersjön. Källa: SMHI. 
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Figure 5. In- and outflow to and from the Baltic Sea through the Sound, during 
our different quarters of 2007: a) January – March, b) April – June, c) July – 
eptember and d) October – December. Note the different scales for the flow 
olume. When the curve is ascending water flows in and when it is descending 
ater flows out. The net flow during the year is always outward bound as a result 

of the inflows of river water into the Baltic Sea. That is why the curves are 
enerally descending. During the year only minor inflows occurred. In mid-

January an inflow of about 20 km3 occurred, and in March about 30 km3 entered 
the Baltic through the Sound. In April to May three inflows of 10 - 15 km3 
occurred. In July to September only a few minor inflows occurred, and in late 
October there was an inflow of about 25 km3. During the last quarter there were 
total inflows of around 60 km3. Source: SMHI. 
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Havstulpanprojektet – eller ”När är det dags att tvätta  
båtbotten?” 
Havstulpanprojektet, som är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län och Informationscentralen sedan 2001, fortsatte även under 
2007 i samarbete med frivilliga observatörer att bevaka när havstulpanernas 
larver sätter sig fast på hårda ytor som båtskrov. 

Informationscentralens uppgift är att informera om när det är lämpligt att 
tvätta båtbotten för att bli av med havstulpanerna. Informationen läggs ut på 
webbsidan samt skickas även ut per e-post till dem som anmält sig till vår 
utskickslista. 

Första informationen under 2007 rörde endast Västerviksområdet och lämna-
des den 26 juli. Dagarna därefter inkom ytterligare rapporter från olika delar 
av kusten och den 31 juli gick Informationscentralen ut med det årliga ”Nu är 
det dags att tvätta båtbotten”-meddelandet. För Västerviksområdet lämnades 
ytterligare information den 3 september då det visat sig att en andra, mindre 
omgång av fastsättning av havstulpanlarver hade ägt rum där.  

De senaste årens observationer visar att tidpunkten för fastsättningen oftast 
brukar vara någon gång mellan mitten av juli till mitten av augusti, men att 
det kan variera lite mellan olika områden (Figur 6). En andra omgång av 
fastsättning verkar också vara vanlig i flera områden. Ofta kan båttvätten 
därför behöva upprepas i början av september för att båten ska bli helt fri 
från havstulpaner. 

 

 
Figur 6. Havstulpanslarvers fastsättning över tiden och på olika lokaler enligt 
observatörernas rapportering 2007. Data från Karin Strandfager, 
Skärgårdsstiftelsen. 

 

Figure 6. The settling of barnacle larvae in time and place according to the reports 
from the observers during 2007. Number of barnacle larvae > 1 mm on the y-axis. 
Data from Karin Strandfager, The (Stockholm) Archipelago Foundation. 
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Främmande arter 
Även under 2007 har Informationscentralen för Egentliga Östersjön samord-
nat arbetet med webbplatsen www.frammandearter.se. Projektet finansieras 
av särskilda medel från Naturvårdsverket.  

Under året har ett styr- och referensgruppsmöte hållits (12 oktober) där de 
övriga två marina informationscentralerna deltog (Informationscentralen för 
Bottenviken och Informationscentralen för Västerhavet) liksom forsknings-
programmet AquAliens, Naturvårdsverket samt vår webbkonsult. 

Årets arbete har bestått av att hålla hemsidan aktuell, att se över befintliga 
länkar, att ta fram nya faktablad om arterna samt att se över bildrättigheterna. 

Den interna diskussion om webbplatsens framtida drift samt om utformning 
av ett inrapporteringssystem för främmande arter, vilket togs fram under 
2006, har under våren 2007 blivit basen för en rapport från Naturvårdsver-
ket ”Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter” (NV 
rapport 5694, 2007). Helena Höglander skrev rapporten på uppdrag av 
Naturvårdsverket som en del av det regeringsuppdrag som Naturvårdsver-
ket, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Fiskeriverket och Tullverket 
hade fått för att upprätta en nationell strategi och handlingsplan för främ-
mande arter och genotyper.  

Under året har den fruktade amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi 
kraftigt ökat i antal både på Västkusten och i södra Östersjön där den påträf-
fades för första gången hösten 2006. I mars 2007 upptäcktes arten vid 
Landsortsdjupet av Systemekologiska institutionen vid Stockholms univer-
sitet (något som vi dock inte fick information om förrän i oktober) och i 
september upptäckte Finska Havsforskningsinstitutet att arten även fanns 
rikligt i djupvattnet i norra Egentliga Östersjön, Ålandshav, Finska viken och 
Bottenhavet. Såväl vuxna individer som larver har påträffats i norra Egentliga 
Östersjön, vilket tyder på att arten kan reproducera sig i dessa vatten.  

De vuxna Mnemiopsis leidyi individerna är emellertid mindre, runt 1,5-2 
cm, i norra Egentliga Östersjön medan de är 7-8 cm i södra Östersjön och på 
Västkusten. Vilken effekt denna art kommer att få på Östersjöns ekosystem 
är ännu svårt att förutsäga men förhoppningsvis får den inte lika dramatiska 
konsekvenser som i Svarta havet där den var en av bidragande orsakerna till 
kollapsen av hela ansjovisbeståndet under 1990-talet.  
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Figur 7. Amerikanska kammaneten 
Mnemiopsis leidyi. Foto taget utanför 
Torekov på Bjärehalvön av Mats 
Blomqvist, HAFOK AB, augusti 2007. 

 

Figure 7. The ctenophore Mnemiopsis 
leidyi (the American warty comb jelly). 
Photo taken off Torekov on the Bjäre 
Peninsula on the Swedish west coast by 
Mats Blomqvist, HAFOK AB, August 
2007. 

http://www.frammandearter.se/


Övrigt 

Kontakt med media 
Under året har kontakterna med media inte varit så intensiva. Det har bland 
annat berott mycket på det blåsiga sommarvädret som höll cyanobakterierna 
borta från ytan under större delen av semestersäsongen och kanske även 
badgästerna från badstränderna. Flera media visade dock ett stort intresse 
för att följa utvecklingen och hörde dagligen av sig under juli. Under 2007 
har Informationscentralen sammanlagt haft cirka 175 kontakter med media. 
Merparten har resulterat i ett stort antal artiklar i dagspress där Informa-
tionscentralen eller Länsstyrelsen citerats. I många fall förmedlas informa-
tionen emellertid utan angivande av källa. I andra citeras TT eller någon 
annan nyhetsbyrå som fått informationen vid kontakt med Informations-
centralen. En del kontakter har även resulterat i medverkan i radio- och TV-
program. 
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För mer information kontakta 

Länsstyrelsens miljöavdelning 

Tfn:  08- 785 40 00

Rapporten finns endast som pdf på vår webbplats 

www.ab.lst.se/publikationer

ISBN 978-91-7281-302-1

Adress
Länsstyrelsen i Stockholms Län 

Hantverkargatan 29 

Box 22 067 

104 22 Stockholm, Sverige

Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)

www.ab.lst.se

G
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givning: Peo O
lsson

Informationscentralen för Egentliga Östersjön följer vad som händer i havsmiljön 
i området från Ålands Hav ner till Öresund och sprider på olika sätt sammanställd 
information om algblomningar och andra mer betydelsefulla händelser i havsmiljön 

när så behövs. Informationscentralen kan även lämna mer generell information om 
Östersjöns marina miljö till allmänhet och andra som vill veta mer.

Varje år sammanställer Informationscentralen för Egentliga Östersjön också en rapport 
över det gångna årets händelser i det aktuella havsområdet för avrapportering till 
Naturvårdsverket. Den föreliggande rapporten sammanfattar vad som rapporterades 
under år 2007. 
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