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Bakgrund 
I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behov av 

information till myndigheter, massmedia 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, och utförs 

med stöd av stöd av svensk miljöövervakning (anslag 1:2).  

 

Informationscentralernas uppgift är att snabbt nå ut med information 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, syrebrist, 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 miljöövervakning 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.  

 

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 allmänheten och andra som rör 

tillståndet i Östersjön. Informationen kan till exempel vara fyndplats och omfattning av 

algblomningar, 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 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-ostersjon---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-ostersjon---informationscentralen.html


Årets algblomning 
Algblomningen 2019 startade senare än vad den gjorde året innan. 2018 var starten ovanligt 

tidig, främst på grund av de höga temperaturerna som startade redan under våren och värmde 

upp vattnet snabbt. De första tecknen på starten av årets blomning kom i mitten på juni, och 

höll sig på en måttlig nivå fram till den 30 juni då ett större område med ytansamling bildats. 

Dessa minskade sedan något, och det var inte förrän i mitten av juli växte till sig i större skala.  

 

I slutet av vecka 28 började antalet 

kontakter med allmänheten öka, och 

rapporter om synlig blomning började 

komma in. Det var främst rapporter 

från Stockholm-Trosaområdet. Under 

vecka 29 kulminerade antalet 

kontakter med 153st, följt av 118st 

vecka 30. Under dessa veckor täcktes 

en stor del av Egentliga Östersjön av 

ett sammanhängande område med 

ytansamlingar. Tack vare väldigt lugnt 

väder med svaga vindar låg detta 

område kvar relativt statiskt, och 

utbredningen förändrades inte 

nämnvärt mellan 18 juli-28 juli (se 

bild). Under 20-25 juli gick Malmö 

Stad ut och varnade för bad längst 

kusten i två omgångar, vilket bidrog 

till ökat antal kontakter med media 

under den tiden. Efter detta började omfattningen av blomningen minska, främst längst de 

södra delarna av kusten. Ett område med synliga ytansamlingar låg kvar utanför Stockholm 

och ner kring Öland och Gotland fram till mitten av augusti, då även denna luckrades upp. 

Håvprover visade på fortsatt blomning även efter detta, med relativt färska trådar av 

Nodularia i proverna även under september. Artsammansättningen har under säsongen sett 

normal ut; det började med Aphanizomenon och under säsongen ökade halterna av Nodularia. 

Både SMHI:s och Stockholms Universitets (SU) provtagningar har skett enligt plan.  

 

Under vecka 35 identifierades rött vatten i Oskarshamns kommun. Samma sak skedde förra 

året, och efter provtagning drog slutsatsen om algblomning som orsaken. Ingen provtagning 

skedde i år, och om fenomenets orsak var samma som tidigare klarades därför aldrig ut.  

 

Under säsongen har flest rapporter kommit från Stockholm och Nynäshamn, samt längst 

kusten ner mot Ölands norra spets. Det har varit svårt att förutspå uppkomsten av lokala 

blomningar på grund av det lugna vädret, och det har under stora delar av säsongen inte gått 

att urskilja ett mönster. Generellt har rådet varit att hålla koll på vattnet där man brukar bada, 

och att försöka välja stränder med så lite blomning som möjligt.  

 

Inga stora utflöden av vatten som tagit med sig cyanobakterier har skett under säsongen, och 

ingen storskalig blomning har därmed setts till på Västkusten. Även Informationscentralen för 

Bottniska Viken (ICBV) har startat med en karttjänst, vilket minskade antalet frågor och 

rapporter till Informationscentralen för Egentliga Östersjön (ICEÖ) angående det området.  

 



Övrigt 
I början av säsongen var vattenståndet ovanligt högt i Östersjön (ca. 30cm+) då vindar tryckt 

in vatten från Skagerack och Kattegatt. Detta normaliserades under mitten på Juli.  

 

Det har rapporterats om mycket maneter i Östersjön under säsongen. Detta tros ha haft med 

naturliga variationer i populationsstorleken att göra, och inte med exempelvis något inflöde av 

saltvatten då det inte skett några större inflöden som kan ha den effekten.  

Statistik 
Antalet kontakter har ökat under 2019. Dock har antalet frågor minskat, och det är snarare 

antalet rapporter som gått upp (191st frågor 2018, jämfört med 115st 20191). Antalet 

telefonkontakter har också gått ner, även om årets siffror kan vara något lägre än de borde, då 

många samtal kopplats vidare till handläggarens ordinarie telefon snarare än till 

Informationscentralen för Egentliga Östersjön. Dessa samtal har då inte alltid registrerats, och 

det har främst varit mediakontakter som hanterats på detta vis. Detta kan innebära att antalet 

registrerade mediakontakter är lägre än vad den borde vara, och enligt statistiken har antalet 

kontakter med media har således minskat något från 2018, från 60st till 50st. 

 

Förändringarna i antal och typ av kontakter ses som mycket positiva, och visar på att folk 

själva kan tillgodogöra sig information samtidigt som spridningen ökat. Det tros vara tack 

vare karttjänsten som lanserades förra året, då samma trend kunde ses. Kartan har efter 

säsongen över 526 400 visningar, jämfört med förra årets 200 000.  

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Uträknat genom att ta antalet kontakter utan rapport och subtrahera antalet mediakontakter. 
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Verksamhetsutövning: 
Det har varit en person som jobbat heltid med ICEÖ under säsongen. Detta har varit 

tillräckligt stora delar av säsongen, men blir under perioder hektiskt. Läs mer om detta under 

Verksamhetsutveckling.  

 

Sveriges Veterinäranstalt (SVA) och Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) inkluderades i 

verksamheten i början av säsongen. De skulle bistå med stöd gällande döda eller sjuka djur 

längst kusten. Inga sådana händelser har skett, och varken NRM eller SVA har varit 

involverade eller varit med på de återkommande mötena. Minnesanteckningar har skickats ut, 

och de har varit inbjudna till referensgruppsmötena.  

 

På referensgruppsmötena under året har SMHI:s nya karttjänst varit en återkommande 

diskussionspunkt. Bland annat har ICEÖ efterfrågat att få kartan innan den läggs ut på SMHIs 

hemsida, så eventuella felaktigheter eller oklarheter kan upptäckas. Det är även bra att vara 

förberedd om det exempelvis skett en ökad utbredning. I början på säsongen uppdaterades 

kartan automatiskt och kunde därför laddas upp under natten, vilket senare ändrades så ICEÖ 

fick den innan publicering.  

 

Under säsongen involverades CyanoAlert i större utsträckning än tidigare. Dels efterfrågades 

rapportering from specifika badplatser, men sen användes även rapporteringen för att verifiera 

alerts. Det kom inte in så mycket rapporter från de efterfrågade badplatserna, men det var 

flera medier som rapporterade om projektet och intresset var stort både från allmänheten och 

flera kommuner.  

 

Till säsongen uppmärksammades det även av InfoC att det tagits fram en ny typ av 

cyanobakteriedetektionstest för hemmabruk. Det har påbörjats konversationer med 

Livsmedelsverket för att utvärdera dessa tester, och se om det kan vara rimligt att 

rekommendera dem. Detta skulle ske av livsmedelsverket, med formulering av syfte med 

testerna från Länsstyrelsen.  

Verksamhetsutveckling: 
Det skickades under säsongen ut en efterfrågan om hur användare vill att verksamheten ska 

utvecklas. Detta samordnades med ICBV, och en diskussion ska ske om exempelvis synkning 

av kartorna så de ser likadana ut. Det som framförts är: 

• Färgerna på kartans rapporter bör ändras, de är i dagsläget förvirrande 

• En app borde utvecklas 

• Enklare rapportering 

 

En vision som diskuterats är att internalisera kartan genom att använda ArcGIS. Då skulle 

man även kunna skapa en app (ESRI tillhandager ett verktyg för detta) och skapa ett 

rapporteringsverktyg så rapporter automatiskt uppdateras. Detta skulle ge snabbare hantering 

av rapporter som även skulle vara aktiv under helger, och kräva mindre handpåläggning. Det 

skulle även ge ökad flexibilitet att inte använda Googles karta.  

 

Angående personalresurser under sommaren så behövs mer pengar för beordrad 

övertid/helgjobb under de värsta algblomningsperioderna. Det går inte att hinna med de 

nödvändiga uppgifterna inom de ordinarie arbetstiderna ifall rapporteringen ska vara 

uppdaterad. Det är nödvändigt att hålla koll på mail- och facebook-inkorgen under helgen, 

annars hamnar man i efterläge under veckan efter.  


