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Sommarhalvåret 2002 kommer vi alla att minnas
som den varmaste vi någonsin varit med om. För
blågrönalgerna i Östersjön bidrog den fantastiska

sommaren med sina höga vattentemperaturer till kraftiga
algblomningar, framförallt i Egentliga Östersjön, dvs
den del av Östersjön som ligger söder om Ålands hav/
Skärgårdshavet.

Kraftiga blomningar i Egentliga Östersjön
Redan den 25 maj iakttog Kustbevakningen något som
misstänktes vara algblomning mitt emellan Västervik
och Klintehamn. Någon blågrönalgblomning var det
dock inte.

Den 8 juli kom den första indikationen på större
ytansamlingar av blågrönalger i Egentliga Östersjön via
satellitbildstolkning vid SMHI i området från polska
kusten till Skärgårdshavet. Ansamlingarna var då kraf-
tiga från norr om Öland till Gotland samt i några stråk
nordost om Gotland. Ungefär samtidigt uppstod större
blomningar i Finska viken. Det vackra vädret ledde till
en mycket kraftig blomning över stora delar av Egentliga
Östersjön. De synliga ansamlingarna var som störst mel-
lan den 10 och 17 juli. Eftersom det saknas tillräckligt
med kvantitativa data är det svårt att säga om blom-
ningarna är de största som förekommit hittills.

Den giftiga katthårsalgen, Nodularia spumigena,
dominerade i algblomningarna i söder. Längre norrut
dominerade Aphanizomenon sp. med inslag av en hel del
Anabaena spp. Ett mer lågtrycksbetonat väder kring
20 juli ledde till en påtaglig minskning av mängderna
alger i ytan. När högtrycksvädret sedan återkom kom
blomningar på nytt. Ytansamlingar följdes i satellitbilder
fram till den 16 augusti. Därefter upphörde tyvärr de
manuella satellitbildstolkningarna av algblomningar i
Egentliga Östersjön. Efter den 7 augusti minskade
tätheten och förekomsterna tydligt.

...för alger i Östersjön

Fantastisk
sommar...

Inte bara vi människor åtnjöt den fantastiska sommaren år
2002. Även algerna i Östersjön frodades i det varma vattnet.
Framförallt under juli månad förekom mycket kraftiga alg-
blomningar över stora delar av Egentliga Östersjön. I Östersjöns
nordligaste del, Bottniska viken, var däremot blomningarna
lokala och kortvariga, trots rekordhöga vattentemperaturer.
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Småskaliga blomningar i augusti
I början på augusti började småskaliga, lokala alg-
blomningar förekomma inne vid kusterna och i skär-
gårdar, i synnerhet i Stockholms och Södermanlands
kust- och skärgårdsvatten. Denna typ av blomningar har
ofta en annan sammansättning än de storskaliga an-
samlingarna och är oftast klart gröna till färgen. Precis
som sommarens blomningar förekommer de mestadels
under lugna dagar och kan vara lika giftiga. Skillnaden är
att de inte kräver lika hög temperatur i vattnet.

Lokala algblomningar i Bottniska viken
Algblomningarna i Bottniska viken har varit kustnära,
lokala och kortvariga. Satellitbildstolkningen vid SMHI
har visat på en del svaga blomningar i öppna havet under
augusti, men ingen av dem har bekräftats via provtagning.
I mitten av juli förekom lokala algblomningar i Örnskölds-
viks och Umeå kommun. Ingen av dessa har bekräftats
vara blomningar av blågrönalger då prov inte hann tas
innan blomningarna blandades ut i vattnet.

Under augusti kom det in flera rapporter om
algblomningar. Det rörde sig om lokala ansamlingar av
blågrönalger, bestående av arter som kan vara giftiga.
Många av proverna visade dominans av Anabaena-arter
som t.ex. Anabaena lemmermannii. Den 9 augusti
rapporterade t.ex. Söderhamns kommun en algblomning
vid ön Gunborg. Alganalysen visade att blomningen till

Sommarens vackra väder ledde till mycket kraftig alg-
blomning över stora delar av Egentliga Östersjön. De första
rapporterna kom den 8 juli. Ansamlingarna var då kraftiga
från norr om Öland till Gotland. Bilden är tagen med Kust-
bevakningens övervakningsflyg vid Långe Erik, Öland.

TEXT Gunnar Aneer, Länsstyrelsen i Stockholms län, och
Anneli Sedin, Länsstyrelsen i Västerbottens län
TEL 08-785 51 18  (Gunnar Aneer)
090-10 70 00 (Anneli Sedin)
E-POST gunnar.aneer@ab.lst.se, anneli.sedin@ac.lst.se

stor del bestod av Anabaena-arter (Anabaena sp. 55 %,
Anabaena lemmermannii 30%) och Nodularia spumigena
(10 %). Provet visade dock ingen förekomst av alggifter.
Omfattande algblomningar i Bottenviken är ovanliga,
men den 18 augusti rapporterades algblomning i Råneå
och Luleå skärgård, Norrbottens län. Prov togs i Luleå
skärgård, och alganalysen visade att provet dominerades
av Anabaena-arter, men även innehöll ca 40 % Plankt-
othrix agardhii, en art som förra året misstänktes ha
orsakat två hundars död i Nordmalings kommun. Det
fanns dock inte tillräckligt med alger i provet från Luleå
för att göra ett giftighetstest.

MARINA INFORMATIONSCENTRALER
I Sverige finns tre marina informationscentraler:
Informationscentralen för Egentliga Östersjön (i
Stockholm),  Informationscentralen för Bottniska viken
(i Umeå) och Informationscentralen för Västerhavet (i
Göteborg). Informationscentralerna är placerade vid
respektive länsstyrelse, och vid de orter där universiteten
har ett marint forskningscentrum.

Informationscentralerna har till uppgift att i
samband med akuta händelser till havs, t.ex. olje-
utsläpp och algblomningar, snabbt nå ut med samlad
och korrekt information till myndigheter, media och
andra användare och intressenter av havet.

Mer information om de marina informations-
centralerna finns på respektive informationscentrals
hemsida:
http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/bottniskaviken-
icbv/
http://www2.ab.lst.se/infobalt/index.htm
http://www.o.lst.se/projekt/miljoovervakning
/ramkustinfo.htm

TELEFONNUMMER TILL
INFORMATIONSCENTRALERNA:
Bottniska viken: 090-10 73 55
Egentliga Östersjön 08-785 51 18
Västerhavet 031-60 52 51
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