Till Umeå kommunfullmäktige, 2021-09-14

I Umeå kommuns översiktsplan läggs fokus på att säkerställa Nydalaområdet för rekreation för
dagens och framtidens Umeåbor. Nydalasjön är en av kommunens fyra s.k. EU-bad, med höga
krav på vattenkvalitet och följsamhet till EU:s badvattendirektiv. Trots vissa utmaningar med
exempelvis begränsat vattenflöde har kommunen lyckats värna Nydalasjön som en relativt
livskraftig sjö. Det är därför särskilt beklagligt att Nydalabadet vid sjöns norra strand dels är
eftersatt i sitt underhåll, dels är så hårt ansatt av cerkarier (Trichobilharzia), en vattenlevande
parasit som ger upphov till badklåda. Parasiten utvecklas i sötvattenssnäckor, gärna i grunda
och varma vatten. Den misstar sedan människor för att vara en värdorganism, vilket ger upphov
till de svåra utslag som kallas badklåda.
Cerkarier har varit ett problem för badgäster vid Nydala i många år nu och Umeå kommun har
stått handfallen inför detta. Kommunen tar inte vattenprov för att undersöka förekomsten av
cerkarier, då det anses ta för lång tid att få provsvaren. Tidigare i somras var det tal om att
installera en utomhusdusch så badgäster kan duscha av sig sjövattnet direkt efter bad. Detta har
inte skett. Samtidigt finns det ingen diskussion kring de bakomliggande orsakerna till utbrotten.
Cerkarier är inget nytt problem, och inte begränsat till Nydalasjön. I ”Vattenprogram för
Stockholm 2000”, faktaunderlaget till strategin för Stockholms vattenarbete, står följande:
”För att undvika cerkarier på en badplats ska botten hållas fri från dy och
vattenväxter så att snäckor och sjöfåglar inte trivs.”
Det finns således konkreta förebyggande åtgärder att ta till för att minska förekomsten av
cerkarier. Dessa råd följs även av andra kommuner i landet. Nydalasjön har de enda på rimligt
avstånd belägna badplatserna för boende i Umeås nordöstra stadsdelarna. För ett barn på cykel
finns inte alternativet att välja havsbad, eller bad i en annan sjö. Därför ställer Vänsterpartiet
följande frågor:

- Hur tänker man förbättra underhållet av stranden och badplatsen vid
Nydalabadet till 2022?
- Vilka konkreta åtgärder planeras för att åtgärda det återkommande problemet
med cerkarier och badklåda vid Nydalabadet?

