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Sommarens stora algblomning

Var din sommarsemester 2014 ovanligt varm, 
eller kall? Fick du semestern förstörd av alg-
blomning? Svaren lär bero på när och var du 
hade semester. Sörmlandskusten drabbades i 
slutet av juli hårt av stora mängder indrivande 
cyanobakterier, samtidigt som värmeböljan slog 
till ordentligt. 

Sommaren fick en kall start, men blev ovanligt varm i slu-
tet av juli. I augusti försvann värmen och andra halvan av 
månaden var istället ovanligt kall. Algblomningar började 
uppträda i Östersjön redan i början av juli och kulminerade 
i slutet av månaden, men försvann i augusti i stort sett helt 
från den svenska kusten.

Kraftig blomning i norr
I juli noterades rekordstora mängder av cyanobakterien 
Nodularia spumigena vid den nationella övervakningssta-
tionen i Landsortsdjupet. Det är den station i öppna Öst-
ersjön som besöks med högst frekvens, med provtagning 

varannan vecka under sommaren. Även på kuststationen 
utanför Askölaboratoriet noterades stora mängder Nodu-
laria, om än inte lika extrema. 

Nodularia bildar vid lugnt väder stora gröngula ytan-
samlingar i öppet vatten. Dessa kan sedan anrikas i vikar 
vid pålandsvind. Aphanizomenon sp., den normalt vanligaste 
cyanobakterien i det här området, förekom i mer normala 
mängder. Även om den arten ofta förekommer rikligt bil-
dar den inte ytansamlingar på samma sätt som Nodularia 
utan upplevs mer som en sorts grynighet i vattnet.

Utvecklingen av blomningen kunde också följas i sa-
tellitbilder. Blomningen var hela tiden koncentrerad till i 
norra egentliga Östersjön. Till en början med störst inten-
sitet i Finska vikens mynning, där den gav upphov till stora 
diskussioner i finsk media. Först i slutet av juli, samtidigt 
med ryssvärmen och ändrade vindförhållanden, drev alg-
blomningen in mot Sörmlandskusten.

Höga fosfathalter kan vara orsaken
Cyanobakterien Nodularia anses gynnas av varmt vatten 

✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

8 juli 17 juli
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Sommarens algblomning vid BY31, Landsortsdjupet

Y luftens dygnsmedeltemperatur vid mätstationen på landsort. den gröna linjen visar utvecklingen juni till augusti 2014. de blå lin
jerna visar hur temperaturen normalt varit under åren 19942013. Andra halvan av juni och början av juli var ovanligt kall. den riktiga 
”ryssvärmen” kom i slutet av juli och låg kvar in i augusti för att sedan försvinna plötsligt. Vindarna vid landsort under sommaren höll 
sig mestadels under 10 meter per sekund. Värmen i slutet av juli kom med svaga ostliga eller sydostliga vindar.

de första observationerna från satellit görs i början av juli. På 
bilden från 8 juli syns alger längs svenska kusten från Öland och 
norrut, till Svealandskusten i höjd med ornö. även öster om got
land och upp mot Finska viken syns en begynnande blomning. 

En dryg vecka senare, 17 juli, syns blomningen ännu tydligare i 
samma område med störst intensitet i Finska vikens mynning. 
den svenska skärgården är dock till största delen ännu för
skonad från denna algblomning. 

I slutet av juli kommer så ”ryssvärmen”. Satellitbilden från 22 
juli visar på mycket kraftiga gulgröna ytansamlingar, typiska för 
Nodularia, som bildas i det lugna vädret. Vindförhållandena än
dras och väderstationen på landsort mäter svaga vindar från ost 
och sydost. Algblomningen driver då in mot Sörmlands kusten.

Y Mängden Nodularia ökade långsamt redan i juni. blomningen kan ha stimulerats av de för årstiden höga fosfathalterna i öppna 
Östersjön. tillväxten tog sen ordentlig fart i början av juli och i slutet av månaden hade en stor blomning av Nodularia bildats. 
Aphanizomenon, den normalt vanligaste cyanobakteriearten i det här området, förekom i ovanligt små mängder i början av juli men 
i normal mängd i mitten av juli. Fosfathalt (µg/l) samt koncentrationer (mm3/l) av de båda cyanobakterierna Nodularia och Aphani
zomenon under juni–augusti på nationella övervakningsstationen by31 i landsortsdjupet. den röda kurvan visar data från 2014. de 
blå punkterna visar data från 1994–2013.
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men ser alltså ut att ha vuxit till i juni och framförallt under 
första halvan av juli, då temperaturerna var normala eller 
till och med lägre än normalt. När väderförhållandena blev 
stabilare och cyanobakterierna fick möjlighet att flyta upp 
mot ytan bildades snabbt omfattande ytansamlingar. 

Blomningen kan ha stimulerats av de för årstiden höga 
fosfathalterna i öppna Östersjön. Vanliga växtplanktons 
tillväxt begränsas av tillgången på kväve i form av nitrat el-
ler ammonium. Detta kväve förbrukas redan vid vårblom-
ningen och finns under sommaren endast i mycket låga 
koncentrationer. Kvävefixerande cyanobakterier som No-
dularia och Aphanizomenon har inte denna begränsning. 
De kan nämligen använda den lösta kvävgasen i vattnet 
som näringskälla, och kan följaktligen utnyttja ett fosfor-
överskott till sin tillväxt.

Höga klorofyllhalter i juli
Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningar genom-
förs två gånger per år, i mitten av juli och i augusti. Ett stort 
antal stationer, från Bottenhavet i norr ner till Marsviken sö-
der om Oxelösund, provtas med avseende på koncentratio-
nen av kväve och fosfor liksom av klorofyll som är ett mått 
på mängden planktonalger i vattnet. Dessutom mäts sikt-
djup, temperatur, salthalt samt syrenivåer i bottenvattnet. 

I juli noterades höga klorofyllkoncentrationer, särskilt 
i Stockholms södra skärgård och Sörmlands skärgård. De 
flesta av dessa områden har en låg lokal tillförsel av nä-

ringsämnen från land, men den indrivande cyanobakterie-
blomningen påverkade nivåerna av klorofyll i flera av dessa 
fjärdar. Detta kan misstolkas som lokalt ökad växtplankton-
förekomst orsakad av övergödning, men har således mer 
med vindförhållanden och storskaliga näringsförhållanden 
att göra. 

Lokala algblomningar i skärgården
Alla satellitbilderna från juli 2014 visar på mycket alger 
i delar av mellanskärgården. Särskilt gäller det i Gälnan, 
den stora fjärden direkt öster om norra Ljusterö, i Träskö-
fjärden vid vattnen kring Svartsö och Ingmarsö, samt i 
Nämdö- Jungfru- och Ingaröfjärdarna, där vattnet ser 
uppen bart grönfärgat ut. Förbundets mätningar visade 
också på ovanligt höga klorofyllhalter i dessa områden. I 
augusti var klorofyllnivåerna tillbaka till mer normala vär-
den, även om en viss förhöjning fortfarande syns i Gälnan. 

På ett urval av förbundets provtagningsstationer tas växt-
planktonprover för mikroskopbestämning av olika arters 
förekomst. Några av dessa stationer ligger i de områden 
som hade höga klorofyllhalter. Aphanizomenon förekom 
i mycket höga koncentrationer i Jungfrufjärden, liksom i 
den angränsande Erstaviken. De stora mängderna av just 
denna art tyder på att det inte var indrivande algblomning 
som orsakade de höga klorofyllnivåerna eftersom Aphani-
zomenon inte bildar drivande ytansamlingar på samma sätt 
som Nodularia. Vilka arter som orsakade de höga kloro-

Samtliga cyanobakterier

Cyanobakterier i juli 2014

Aphanizomenon
    knippvattenblom

Landsortsdjupet 
BY31

Nodularia 
      katthårsalg

Landsort

Y Aphanizomenon till vänster är generellt den cyanobakterie som är i särklass vanligast i skärgården under sommaren. den kan växa 
till både lokalt i skärgården och i öppet hav och förekommer längs hela Svealandskusten. I juli 2014 förekom den särskilt rikligt, om
kring den dubbla mängden jämfört med ett flerårsmedelvärde för juli månad. I vissa fjärdar, som jungfrufjärden och Erstaviken, uppåt 
fyra gånger medelvärdet.

Nodularia, i mitten, är vanligen betydligt mer sällsynt, och blomningarna förefaller så gott som alltid bildas ute i öppet hav. det är 
först när de driver in mot kusten som de förekommer där i större mängder. de norra delarna av vår kust är vanligen förskonade från 
dessa blomningar. I juli 2014 förekom den i ovanligt stora mängder.

I figuren till höger visas den totala mängden av alla arter cyanobakterier som räknas i normala växtplanktonprover. den stora 
cirkeln i norr är Östhammarsfjärden, som alltid har den största koncentrationen av cyanobakterier. Här dominerar dock andra arter, 
främst från släktena Planktolyngbya och Pseudanabaena. dessa trådformiga arter är inte kvävefixerare, utan gynnas av den generellt 
höga tillgången på näring i den grunda Östhammarsfjärden.

cyANobAktERIER I jUlI 2014
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 FAktA
algblomning
En massförekomst av växtplankton som gör att vattnet blir 
uppenbart grumligt brukar kallas algblomning. benämningen 
har alltså inget att göra med den blomning som sker hos högre 
växter. Vissa cyanobakterier har genom sin flytförmåga en ten
dens att bilda ytansamlingar. Vid lugnt väder flyter de upp mot 
ytan, och vindar och strömmar gör att cyanobakterierna snabbt 
kan anrikas till höga koncentrationer i vattnet. 

Cyanobakterier 
– eller blågröna alger som de ibland lite felaktigt kallas, är 
bland de äldsta livsformerna man känner till. de äldsta fos
sil av cyanobakterier som påträffats är över 3 miljarder år 
gamla. Namnet kommer av den blågröna färg som är vanlig 
hos många arter. Aphanizomenon i Östersjön har ofta just en 
fyllig blågrön färg, medan Nodularia har så mycket av andra 
pigment att den ger ett gulgrönt intryck. denna gulaktiga färg 
är ett resultat av ett kemiskt solskydd som algen producerar 
när den flyter upp till ytan för att inte skadas av den höga UV
strålningen.

kvävefixering
Många cyanobakterier har den speciella förmågan att de kan 
utnyttja kvävgas som kvävekälla, så kallad kvävefixering. både 
Nodularia och Aphanizomenon är kvävefixerare och har därmed 
en konkurrensfördel gentemot andra alger i Östersjön under 
sommaren, då det är brist på mer lättillgängliga kväveformer, 
samtidigt som det finns god tillgång på fosfor. kvävefixeringen 
sker i särskilda celler, heterocyster, som sitter med jämna 
mellanrum i celltrådarna. 

både Nodularia och Aphanizomenon är förhållandevis 
dåliga som föda, men äts till viss del av djurplankton. ännu 
viktigare är dock den indirekta effekten av kvävefixeringen. 
genom att kväve läcker ut från cyanobakterierna, både när 
de växer och när de bryts ner, bidrar detta till att göda vattnet 
med lättillgängligt kväve så att även andra växtplankton kan 

växa under sommaren, under den period då det finns gott om 
hungriga djurplankton som är viktiga som föda för fisk.

Cyanobakterier i östersjön
Ett stort antal arter av cyanobakterier 
förekommer i Östersjön, från encelliga 
sorter, bara någon mikrometer stora, 
till de karakteristiska trådformiga 
arterna som bildar stora blomningar. 
trådarna består av kedjor av små cel
ler som sitter samman i rad. 

Nodularia spumigena, katthårsalg, 
börjar växa som enskilda trådar, endast 
10 mikrometer tjocka men slutligen ända 
uppåt någon centimeter långa. ju längre 
fram på säsongen man kommer desto mer 
trasslar trådarna ihop sig till nystan eller flockar som kan bli 
flera centimeter stora. Vid en kraftig ytansamling uppfattas de 
ibland som en homogen soppa. den bildar ett gift, nodularin, 
som har både lever och nervtoxisk verkan på däggdjur. 

Aphanizomenon, knippvattenblom, växer som mycket tunna 
raka trådar av celler, cirka 4 mikrometer tjocka. Hundratals 
celler bygger upp en tråd, som normalt packar ihop sig i 

buntar bestående av hundratals trådar. 
buntarna kan bli flera milli meter 

långa och fullt synliga med blotta 
ögat. de kan liknas vid små 

barr som svävar i vattnet. 
Aphanizomenon i Östersjön 
anses inte vara giftig. 

fyllhalterna i Gälnan är oklart. Troligen är det även här en 
lokal blomning av Aphanizomenon som är orsaken.

Skillnader mellan arterna
Förbundets provtagningar sedan 2007 visar att den cyano-
bakterie som är i särklass vanligast i skärgården är Aphani-
zomenon. På många ställen kan den arten till och med do-
minera biomassan av växtplankton. Normalt är Nodularia 
betydligt mer sällsynt, och hittas ofta inte alls i proverna, 
men kan vid blomning nå extremt höga koncentrationer vid 
ytan.

Växtplanktonproverna tas genom att en tio meter lång 
öppen slang sänks ned från ytan och stängs så att vattenpe-
laren innesluts. När slangen tömts och vattnet blandats om 
tas ett delprov ut för växtplanktonanalys. Slangprovet gör 
att man får ett medelvärde på planktonförekomsten från 
ytan ner till tio meters djup. Vid de nationella stationerna 
B1 och BY31 tas slangprovet ner till 20 meters djup. 

Provtagningarna visar också att Aphanizomenon är för-
hållandevis vanlig även i Svealands norra delar, till skillnad 
från Nodularia, som främst förekommer i de södra delarna. 
Aphanizomenon förekommer både i öppna Ålands hav, i 
Singöfjärden och inne i den grunda Östhammarsfjärden.

Till skillnad från Aphanizomenon som växer till både i 
skärgården och öppet hav så förefaller blomningar av No-
dularia så gott som alltid bildas ute i öppet hav. Det är här 
de först brukar observeras på provtagningsstationer och 

satellitbilder. Först när de driver in mot kusten börjar de 
förekomma där i större mängder. Normalt brukar blom-
ningens centrum ligga i vattnen öster om Gotland.

Norra delen relativt förskonad 
Cyanobakterier, särskilt Nodularia, förekommer i betyd-
ligt mer begränsad omfattning i Bottenhavet än i Egentliga 
Östersjön. Bottenhavsvatten strömmar söderut företrädes-
vis längs den svenska kusten. Det gör att ytansamlingar av 
cyanobakterier i Egentliga Östersjön tenderar att pressas ut 
från kusten, särskilt längs Svealands norra delar. På den fin-
ska sidan är strömmen ofta i motsatt riktning. Vatten från 
Egentliga Östersjön förs där norrut, till stor del genom 
skärgårdshavet mellan Åland och Finland, som riskerar att 
drabbas hårdare av blomningar än norra Svealand. Detta 
illustreras väl på satellitbilderna där en tunga av relativt 
blomningsfritt vatten sträcker sig sydväst från Åland med 
den sydgående ytströmmen från Bottenhavet. 

Längre söderut längs Svealandskusten, särskilt då längs 
Södermanlands kust, är risken större att cyanobakterier blir 
ett problem. Den vanligast förekommande vindriktningen 
från väst eller sydväst gör visserligen att även denna kust-
sträcka ofta undgår indrivande blomningar genom att de 
håller sig kvar ute till havs, eller driver österut. Vid ogynn-
samma vindförhållanden kan dock stora mängder flyta in 
mot kusten om blomningen till havs är omfattande. Svaga 
vindar förmår inte blanda ner cyanobakterierna i vattnet 
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och vid de ostliga och sydostliga vindar som rådde i slutet 
av juli 2014 drev ytansamlingarna in mot Sörmlandskusten 
och södra Stockholms läns kust.

Saltvatteninbrottets effekter
Det stora inflödet av salt, syrerikt vatten till Östersjön som 
började i december 2014 kommer troligen att få klart märk-
bara effekter i Östersjön. På bara ett par veckor strömmade 
uppåt 300 kubikkilometer havsvatten in i Östersjön, vilket 
är nära tre gånger så mycket vatten som ryms i Vänern, 
Sveriges största insjö. 

När befintligt syrefattigt och fosforrikt bottenvatten i 
Östersjön syrsätts så binds mycket av fosforn till järn och 
faller ut till sedimenten. Det talar för minskande mängder 
cyanobakterier på lite längre sikt. 

Det finns dock en risk att den omedelbara effekten blir 
ökad fosfortillgång för cyanobakterierna, då en del fosfor-
rikt bottenvatten blandas upp i ytvattnet när inströmmande 
salt vatten tränger undan bottenvatten. Då har vi snarare 
ökade mängder av cyanobakterier att vänta, åtminstone 
den närmaste tiden. Övervakningen i öppna Östersjön av 
hur syre- och fosforhalterna utvecklas på olika djup kom-
mer förhoppningsvis kunna visa om risken för blomningar 
framöver kommer minska eller öka.

Klorofyll - halter och statusklassning

statusklassning
juli 2014

koncentration
juli 2014

koncentration
augusti 2014

statusklassning
augusti 2014

Här visas till vänster de uppmätta klorofyllkoncentrationerna från 
provtagningarna i juli respektive augusti 2014. till höger visas 
statusklassningen av denna koncentration enligt bedömnings
grunderna.  En riktig statusklassning görs som ett medelvärde 
över flera år vilket jämnar ut variationerna mellan tillfällen. 
klassningen direkt utifrån data visar hur stor denna variation 
emellanåt kan vara, och belyser därmed vikten av långa och 
regelbundna provtagningsserier. Se sidan 5 för förklaring till 
färgskalorna. X

Algblomningen av Nodularia 
som driver in mot Sörmlands
kusten i slutet av juli syns 
tydligt på kustbevakningens 
flygfoto över landsort.
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