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NÖDINGE. Återkom-
mande algblomning 
i Vimmersjön har 
ställt till problem för 
badsugna semesterfi-
rare. 

Kommunen har under 
större delen av som-
maren avrått från att 
bada i sjön på grund av 
hälsorisker.

När Siri Sahlstedt från 
Bohus kom till Vimmersjön 
för att bada i juni var stranden 
tom och en lapp talade om att 
det rådde badförbud.

Under sammanlagt två 

perioder under sommaren 
har man varnat för algblom-
ning i vattnet. För tillfället är 
det fritt fram att bada igen, 
men det gäller att vara upp-
märksam på varningarna.

– Så länge det inte sitter 
någon lapp uppe eller att det 
är helt folktomt så litar jag på 
att man vågar bada. Jag har 
även varit inne och läst på 
kommunens hemsida. Man 
vet ju om att det är giftigt, 
men inte exakt på vilket sätt 
man blir dålig.

Kompisen Helena Ekberg 
är vid Vimmersjön för första 
gången och har även hon res-
pekt för algblomningen.

– Jag tänker direkt på mag-
sjuka och hudutslag. Men 
man litar på att kommunen 
har koll och sätter upp lappar 
om det behövs.

De har båda med sig sina 
barn som är 1,5 år och därför 
känns säkerheten extra viktig.

Olika orsaker
När temperaturen stiger ökar 
algblomningen och Vim-
mersjön är då ett av de hår-
dast drabbade vattendragen 
i Ale kommun. Under dessa 
perioder avråder kommunen 
från att bada i sjön eftersom 
bland annat blågröna alger 
kan innebära hälsorisker för 
människor och djur.

Grumligt vatten och färg-
förändringar på ytan är tecken 
på algblomning. När algerna 
sedan dör och faller till botten 
frigörs kväve och fosfor som 
bildar nya näringsämnen. På 
så vis gynnar det uppkomsten 
av nya alger och en ond cirkel 
är igång.

Orsaken till att fenomenet 
uppstår är övergött vatten, 
vilket beror på ett överskott 
av näringsämnen. Dessa 
ämnen kommer mestadels 
från mänsklig påverkan i form 
av jordbruk, men framför allt 
från enskilda avlopp som 
ligger i anslutning till sjön. 

– Vid sekelskiftet byggde 
man om i trakten vid Vim-
mersjön och fick ytterligare 
30 hushåll anslutna till det 
kommunala avloppssystemet, 

vilket gör att man får bättre 
kontroll, säger Torbjörn 
Andersson, verksamhetschef 
på Tekniska i Ale kommun.

Fortfarande finns det 
många hushåll i området med 
enskilt avlopp som kan bidra 
till att vattnet övergöds. 

Markant ökning
För två år sedan handikapp-
anpassades Vimmersjöns 
badplats och asfalterade 
vägar lades för att underlätta 
framkomligheten. Enligt 
Torbjörn Andersson, var det 
vid den tidpunkten inte lika 
mycket algblomning som 
idag. 

– Det är en bra samhäll-
snära sjö och vi ansåg inte 
problem med algblomning 
var av så stor betydelse. 
Kommunen har ansvar för 
att anpassa badplatserna på 
bästa sätt. Förra året byggdes 
även Surtesjön om och blev 
handikappvänlig och där 
finns ingen algblomning alls. 

Djupa och kalla sjöar som 
ligger inbäddade i mycket 
skog riskerar inte att bli över-
gödda på samma sätt som när 
det finns jordbruksslätter 
intill. Hultasjön i Kilanda 
är ett exempel på en sjö som 
inte drabbas av algblomning 
i några större mängder.
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– Badförbud har gällt stora delar av sommaren
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Sommarnöje. Siri Sahlstedt och Helena Ekberg från Bohus 
passade på att bada i det fina vädret. Medan Siris son Max 
låg och sov i vagnen följde Helenas dotter Emma med ut på 
bryggan. 

ALE. Vimmersjön är 
värd att kämpa för. 

Det anser samhälls-
byggnadsnämnden 
som nyligen haft uppe 
frågan i arbetsutskot-
tet.

– Man måste utgå 
från att alla problem 
går att lösa, säger ord-
förande Jan A Press-
feldt (AD).

Vimmersjön ligger både cen-
tralt och lantligt vilket bidrar 
till dess popularitet. Därför 
är det många som blivit 

besvikna över sommarens 
badförbud till följd av åter-
kommande algblomning.

– Frågan känns viktig 
för hela samhället, inte 
minst för Klöverstigen där 
många människor bor, säger 
Tyrone Hansson (S), vice 
ordförande i nämnden. 

Hela frågan läggs nu till 
höstens översiktsplanering 
där man i första ledet ska 
lokalisera hur problemet har 
uppkommit. Därefter ska 
man börja titta på en åtgärds-
plan. 

– Framför allt kommer vi 

att försöka förbjuda privata 
avloppssystem, som är den 
främsta anledningen till att 
sjön blir övergödd. Vi har 
även sagt nej till ett antal 
byggen runt sjön, säger Jan A 
Pressfeldt.

Har idéer
Ett annat problem med Vim-
mersjön är att avrinningen är 
dålig samtidigt som tillrin-
ningen kommer från bäckar 
som passerar de enskilda 
avloppen. Genom åren har 
det där hunnit lagras mycket 
som inte är gynnsamt för vat-

tenmiljön.
Jan A Pressfeldt tror inte 

att konstgödsel har någon 
större påverkan, utan vill 
istället satsa på att förbättra 
avloppssystemen. En annan 
metod skulle kunna vara att 
plantera in karpar i sjön. 

– Det är stora fiskar som 
rensar upp och håller rent, 
förklarar han.

Tyrone Hansson har 
inspirerats av ett projekt som 
genomförs i Karlstad för att 
få bukt med algblomning i 
sjöarna. Projektet som fått 
namnet Lova-projekt Glum-
man, innebär att kommunen 
samarbetar med boende och 
verksamma i området för att 
hitta metoder och åtgärder 
för att minska övergödnings-
problem. 

– Det är viktigt att vi tar 
reda på vad det finns för 
metoder. Jag tänker göra allt 
jag kan för att rädda Vim-
mersjön, säger Hansson.

JOHANNA ROOS

ALGBLOMNING
• Fenomenet uppstår då plankto-
nalger på kort tid växer kraftigt och 
bildar mycket stora populationer.
• Algblomningarna känns igen på 
grumligt vatten och färgföränd-
ringar på ytan. Giftigheten varierar 
mellan olika arter, men kan också 
skilja sig inom en och samma art.
• De första symptomen vid förgift-
ning är likartade hos människa och 
djur: illamående, kräkningar, diarré 
och eventuellt feber. Man kan även 
drabbas av hudirritationer och 
ögonbesvär. Läkarkontakt rekom-
menderas vid symptom.
• Vanligtvis krävs större mäng-
der vatten än en kallsup för att bli 

dålig. Men barn, speciellt småbarn, 
är extra utsatta eftersom de lättare 
får i sig vatten och bör därför hållas 
ifrån vatten med algblomning.
• Djur löper störst risk att bli drab-
bas av förgiftning i samband med 
algblomningar eftersom de dricker 
av vattnet. De kan bli allvarligt sjuka 
och i värsta fall dö.
• Tillskott av näringsämnen genom 
människans övergödning kan vara 
en orsak till algblomning, men den 
kan också åstadkommas genom 
att naturligt näringsrikt djupvatten 
förs upp till ytskiktet där algerna 
utvecklas.

Källa: SMHI

Samhällsbyggnadsnämnden ser allvarligt på problemet

MYGGBETT & 
FÄSTINGBETT

Effter Svensk salva, som lindrar klådan 
efter mygg-, fästing- och insektsbett

Ann Rode i Sjöbo säger ”mygg, fästing-
bett och knott har varit mina följeslagare 

hela livet. Jag plågas otroligt av deras 
bett. Nu har jag hittat en salva som 

tar bort klådan och obehaget på några 
minuter och som dämpar svullnaden.  

Den svalkar skönt och är helt fantastisk.”
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Information: http://www. effter.se
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Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
135.800 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!


