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The Baltic Sea 

Förhållanden mellan land och vatten är inte beständiga. Över tiden förändrar 
landhöjning, människans ingrepp och erosion både strandlinjer och 
djupförhållanden. Ca 4800 mil långa strandlinjen längst Sveriges kust. 
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Miljöproblematik i Östersjön: Tiaminbrist 
M74 i Östersjöns laxpopulationer 

Årlig förekomst (prevalens) av M74 i svenska och finska åar 
och älvar mellan 1985–2018. Prevalens definieras som andelen 
(%) av laxhonor som producerar avkomma med M74. Data 
från (ICES 2019). 

Fig. 1 HAVSMILJÖINSTITUTETSRAPPORT NR 2020:07 

Tiamin = vitamin B1 
Brist på tiamin = energibrist 
bakomliggande orsakerna är i 
stort sett okända 

Courtesy of Fridolfsson 2019 



      
         

     
     

Tiamin i akvatiska system produceras främst av alger, bakterier samt 
svampar (botten) samt av plankton (vattenmassan) 

HAVSMILJÖINSTITUTETSRAPPORT NR 2020:07 på uppdrag av HaV
SAMUEL HYLANDER, CHARLOTTE AXÉN, EMIL FRIDOLFSSON, MARTIN GREEN, THOMAS NÄSSTRÖM 



      
         

      
     

   

Tiamin i akvatiska system produceras främst 
av alger, bakterier samt svampar (botten) 
samt av plankton (vattenmassan) 

Tiamin förs vidare i födoväven 
och alla andra organismer 
(bottenlevande djur, djurplankton, 
fiskar, fåglar och däggdjur) 

HAVSMILJÖINSTITUTETSRAPPORT NR 2020:07 på uppdrag av HaV
SAMUEL HYLANDER, CHARLOTTE AXÉN, EMIL FRIDOLFSSON, MARTIN GREEN, THOMAS NÄSSTRÖM 



 

 

Säsongdynamik av Tiamin i seston 
Baltic Sea Skagerrak 

• Östersjön > Skagerrak 

• Pikoplankton > 
nano/mikroplankton 

• Sommar > vår-host 

Fridolfsson 2019 

• Cyanobakterier 



 

Säsongdynamik av Tiamin 

Djurplankton? 

Seston. JA 

Fridolfsson 2019 
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Djurplankton: Nej 

Seston: JA 

Fridolfsson 2019 



Tiamin transfer: växt- till djurplankton 
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Högre koncentration av B1 i 
växtplankton 

Plankton samhällstruktur 

Effektivitet minskar med trofiska 
nivåer 

Tiaminbrist orsakas av ändringar på 
flera nivåer 

Fridolfsson 2019 
2018_Full story of an environmental mystery, www.pnas.org/content/115/42/10532 
2020_ Tiaminbrist i Östersjöområdet_HAVSMILJÖINSTITUTETSRAPPORT NR 2020:07 

www.pnas.org/content/115/42/10532


        

  
 

     

    

Välkomna till Algo Kidz - vad roligt att ni vill vara med! 
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/algo-kidz/ 

TV-program om Algo 
Algos egen låt 
Varför är Algo och hens vänner 
superhjältar? 
Skriv ut sagan och färglägg Algo 

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/algoland/algo-kidz


 

     
     

     
    

Rädda Norra Dragsviken- Think globally, act locally! 
https://norradragsviken.wordpress.com/ 

• Partnerskap 
• Kartlägga 
• Analysera 
• Rekommendera 
• Inspirera 
• Dialog 
• Åtgärder 
• Verkstad 

Lösningsorienterad, tvärvetenskaplig och tillämpad forskning för att 
öka förståelsen för det unika ekosystem som finns i de kustnära 
miljöerna längs Sveriges kust genom kommunikation och samverkan 
mellan lokala aktörer för att påverka ett globalt problem. 

https://norradragsviken.wordpress.com
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