
Varför finns informationscentralerna? 
I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblom-
ningar och säldöd. Behov av information till myndigheter, mass-
media och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att 
län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra 
Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän)) skulle inrätta 
marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt 
och samlad information i samband med ovanliga händelser till 
havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Informationscentralernas roll
Informationscentralernas uppgift är att snabbt nå ut med informa-
tion till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i 
samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och 
havsmiljö. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syre-
brist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. 

Informationscentralerna samarbetar bland annat med SMHI, Umeå 
marina forskningscentrum (UMF), Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA), Statens livsmedelsverk (SLV), Naturhistoriska 
riksmuseet (NRM) och Sven Lovén Centrum för marina 
vetenskaper (Göteborgs universitet). Dessa bedriver miljöövervak-
ning och forskning i havsområdena och förmedlar aktuella data och 
analysresultat. Informationscentralerna samråder även med andra 
myndigheter, universitet, vattenvårdsförbund samt konsulter vid 
behov. Centralerna är tillgängliga för allmänheten vid frågor som 
rör havsmiljön. 

Informationscentralerna för kustvatten

Informationscentralerna ska:

• Gå ut med saklig och
relevant information, råd
och/eller varning

• Fånga upp lokala händel-
ser och skapa en hel-
hetsbild

• Kontinuerligt hålla sig
uppdaterad om aktuell
situation av havsmiljön

Foto: Kristin Dahlgren, Aleksija Neimanis (SVA), Kustbevakningen och Anna Dimming



Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV)
Informationscentralens ansvarsområde är Bottniska viken, som utgörs av Bottenviken, Norra Kvarken och Bottenhavet. 
ICBV drivs av Länsstyrelsen i Västerbotten. Vi har ett heltäckande kontaktnät bestående av kontakter vid bland annat läns-
styrelser, kommuner och fiskare, som rapporterar in iakttagelser till havs. Våra kontaktpersoner vid massmedia och rädd-
ningstjänster hjälper till när vi måste gå ut med varningar till allmänheten. 

ICBV tar emot rapporter om ovanliga händelser till havs, såsom algblomningar, döda sälar och större mängder döda fiskar 
och fåglar. Utifrån rapporterna bedöms om konkreta åtgärder bör vidtas. Vid algblomningar görs bedömningen om prov ska 
tas och om allmänheten bör varnas genom t.ex. att sätta upp skyltar vid en badplats. Prov som tas skickas till Umeå marina 
forskningscentrum, som analyserar och bedömer om algerna är potentiellt giftiga. Statens veterinärmedicinska anstalt 
kontaktas vid större mängder döda fiskar och fåglar. Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av att få in nyligen döda sälar 
för obduktion. Dessa insatser samordnas av ICBV. Information läggs löpande ut på vår hemsida. 

Kontakta ICBV
E-mail: icbv@lansstyrelsen.se
Telefon:  010-225 41 11
Hemsida: Informationscentralen för Bottniska viken

Informationscentralen för Egentliga Östersjön (ICEÖ)
Informationscentralen för Egentliga Östersjön har sedan 1992 rapporterat om algblomningar och andra storskaliga händelser 
i Egentliga Östersjön. ICEÖ drivs av Länsstyrelsen i Stockholm. Informationscentralen tar emot information från allmänhe-
ten och andra som rör tillståndet i Östersjön. Informationen kan till exempel vara fyndplats och omfattning av algblomning-
ar, fynd av främmande arter eller liknande. Hemsidan uppdateras under hela året med östersjörelaterade nyheter och aktuella 
händelser.

ICEÖ samarbetar till stor del med SMHI och Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet. SMHI 
står för den dagliga tolkade satellitinformationen om algblomningar under perioden juni-augusti. Den utgör numera grunden 
för informationen om algblomningar och innebär att det under molniga perioder är svårt att tolka algläget. SMHI bidrar 
även med information från deras regelbundna utsjöexpeditioner i Östersjön. Institutionen för Ekologi, miljö och botanik 
bidrar med data från sina utsjöprovtagningar i NV Egentliga Östersjön och från Askö- och Himmerfjärdsområdet. 

Kontakta ICEÖ:
E-mail: informationcentral.stockholm@lansstyrelsen.se
Telefon:  010-223 11 60
Hemsida: Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Informationscentralen för Västerhavet (ICVH) INFOWEST
Informationscentralens ansvarsområde är Västerhavet, som sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i  
Kosterhavet i Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland är huvudman för InfoWest tillsammans med Länsstyrelserna 
i Halland och Skåne. 

Uppdateringar på hemsidan görs kontinuerligt vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer 
av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar. Vid större händelser som exempelvis säldöd så agerar 
InfoWest som en samordnande informationscentral för kustens drabbade kommuner och ansvariga myndigheter. Förutom 
att sprida information via hemsidan, så deltar InfoWest under Västerhavsveckan varje år samt ingår i Kontaktgrupp Hav 
som bl.a. tar fram tidskriften Västerhavet. Varje månad gör InfoWest avstämningar om tillståndet i havet med utförare av 
kustkontrollprogrammen samt regional och nationell övervakning. Fokus ligger främst på potentiellt giftiga alger, halter av 
algtoxiner, syresituationen i inre kustvatten och näringstillförsel från land och utmynnande vattendrag. 

Kontakta InfoWest
E-mail: infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Hemsida: Informationscentralen för Västerhavet

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/informationscentralen-for-bottniska-viken/Pages/default.aspx
http://www.infobaltic.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/infocentralen-vasterhavet/Pages/index.aspx



