
Algblomning grumlar och  
färgar vattnet 
Algblomning uppstår när växtplankton, ofta 
cyanobakterier, växer snabbt på kort tid och 
samlas nära ytan. Algblomning kan förekomma  
i sjöar, hav och vattendrag.  

Vid algblomning är vattnet grumligt eller  
består av tjocka massor av alger på ytan. Vattnet 
färgas också gulbrunt eller grönt och siktdjupet 
kan minska. Ofta blåser algblomningen in till 
stränder och vikar. Blåsten gör också att alg-
blomningen kan blandas ut och se ut att försvinna 
snabbt, trots att den finns kvar i vattnet.

Bada inte
Algblomning kan vara giftig men giftigheten varie-
rar både inom och mellan arter. Det går inte att se 
på vattnet om algblomningen är giftig eller inte. 

Undvik därför att bada i vatten där det är  
algblomning. Det kan vara en hälsorisk, främst 
för små barn och husdjur om de sväljer vatten 
som innehåller algtoxiner. 

Vänta några dagar med att bada efter algblomning 
eftersom det kan finnas algtoxiner kvar i vattnet.

Du kan bli förgiftad 
För vuxna människor är risken liten att  
drabbas av förgiftning. Men eftersom barn,  
speciellt småbarn, får i sig vatten lättare är  
det större risk att de blir förgiftade om de  
badar där det är algblommning.

De första symptomen vid förgiftning hos  
människa och djur brukar ofta visa sig några 
timmar efter bad. Vanliga symptom är 
• hudutslag och klåda
• besvär i ögonen, till exempel röda ögon  
 och att det kliar
• huvudvärk
• magsjuka med illamående,  
 kräkningar och diarré
• feber 
• muskelsvaghet. 

Om du eller ditt barn får har något av  
symptomen bör du kontakta sjukvården.  
Ofta krävs det större mängder vatten  
än en kallsup för att bli dålig men var  
uppmärksam på symptom. 

Bada inte när det är 
algblomning
Algblomning kan förekomma i sjöar, hav och vattendrag och kan vara giftig.  
Därför ska du inte bada i vatten där det är algblomning. Risken för förgiftning  
är störst bland barn och djur eftersom de lättare får i sig vatten när de badar. 
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Går inte koka vattnet rent 
Alggifterna förstörs inte av kokning, så använd 
inte vattnet till matlagning. Koka till exempel 
inte potatis i vatten med algblomning. 

Husdjur kan bli sjuka  
Djur som dricker vatten med alger i kan bli 
allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. 
Husdjur som visar symptom bör därför få veteri-
närvård så fort som möjligt.
 
Kommunen kontrollerar inte algblomning vid 
hundbaden. Därför är det viktigt att du alltid 
gör en egen bedömning om det är lämpligt att 
djuren badar.

Kommunens roll
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för de 
kommunala baden. I samråd med miljöförvalt-
ningen avråder de från bad när det är algblom-
ning. Ser du tecken på algblomning kan du 
kontakta miljöförvaltningen. 

Mer information
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats 
www.havochvatten.se kan du se pågående 
avrådan för baden i kommunen och hitta mer 
information.

Om du har frågor
Du är välkommen att kontakta oss om du har 
frågor. Mer badplatsinformation och information 
om senaste provresultat hittar du här:
www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:  018-727 43 04,  
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post:  miljoforvaltningen@uppsala.se 

Postadress:  Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

uppsala.se/algblomning

Exempel på olika stadier och former av algblomning

http://www.havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten
http://uppsala.se/algblomning

