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BLOMBILDANDE CYANOBAKTERIER 

Vad är cyanobakterier?
Cyanobakterier – även kallade blågröna alger, cyanofycéer eller cyanoprokaryoter – är organismer 
utan cellkärna som är nära besläktade med bakterier. I likhet med växter har de klorofyll a. 
Cyanobakterier finns i vatten, i jord, på stenar och i luften. En del arter förekommer globalt medan 
andra har en mer begränsad utbredning (Komarek, 2003). 

  

Figur 1. En massiv utveckling av cyanobakterier dominerad av Aphanizomenon klebahnii. Foto: Johan Forssblad. 

Blomningar av cyanobakterier
Blomningar (massutvecklingar) av cyanobakterier (Figur 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 & 14) är oftast gröna men 
det finns även gula blomningar av cyanobakterier (Figur 10). När blomningar bryts ner syns ofta det 
blågröna pigmentet phycocyanin (Figur 2). 

Cyanobakterier är framträdande i miljöer med hög exponering för solljus. En del cyanobakterie-
släkten har en hög tolerans för ultraviolet-B och ultraviolet-C strålning (Kasting, 1992). 
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Ytliga blomningar förekommer oftast i sjöar, dammar och floder när det råder lugna förhållanden. 
Blomningar består oftast av en eller några stycken arter och brukar identifieras efter det släkte som 
dominerar. I en Anabaena-blomning dominerar någon eller några arter av släktet Anabaena, och i en 
Microcystis-blomning förekommer främst arter av Microcystis. 

En definition på en blomning är att vattnet ska ha blivit påtagligt färgat av cyanobakterierna och det 
ska förekomma minst cirka 20 000 celler per milliliter sjövatten (Oliver & Ganf, 2000). 

  

Figur 2. En algblomning under nedbrytande. Det blå pigmentet phycocyanin syns som blå fläckar.  
Foto: Johan Forssblad. 

Blomningar kan uppkomma plötsligt. Ibland tar det bara några timmar från det att vattnet har varit 
klart till dess att en grön hinna flyter på vattnet. Cyanobakterier är relativt långsamväxande 
organismer så det är inte så att de plötsligt har massutvecklats i stor skala på några timmar. 
Förklaringen till att de plötsligt kan dyka upp beror på att de har växt till på bottnen och sedan har 
rört sig uppåt mot vattenytan (Reynolds, 1971). 

Varför bildar cyanobakterier skikt på vattenytan?
Cyanobakterier som bildar blomningar kan utgöras av många olika arter som i sin tur har olika form 
och storlek (Oliver & Ganf, 2000). 

De arter av cyanobakterier som bildar blomningar hör oftast till de som har små luftbubblor inne i 
cellen. Dessa kallas för aerotoper eller gas vesiklar. Cyanobakterier med luftbubblor i cellen kan röra 
sig vertikalt mellan bottnen och ytan. När cyanobakterien befinner sig i den solbelysta delen av 
vattenpelaren ökar cellernas vikt genom de kolhydrater som bildas genom fotosyntesen. Den ökade 
tyngden motverkar den flytkraft som cellen har i och med luftbubblorna. Cyanobakterierna sjunker 
ned för att senare flyta upp igen när kolhydraterna har konsumerats och cellen blivit lättare. 
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Figur 3. Den svenska ån Almaån blev grönfärgad i augusti 2018 av en blomning av cyanobakterier. Foto: Johan Forssblad. 

En annan viktig egenskap för att kunna göra långa vandringar mellan bottnen och ytan är storleken 
på cyanobakteriens koloni. Samtliga släkten bland cyanobakterierna som har förmåga att 
massutvecklas kan bilda trådformiga eller runda kolonier. Stora kolonier kan utföra vertikala 
vandringar mycket snabbare än små kolonier. Detta ger de stora kolonierna ett övertag i 
planktonsamhället. De största kolonierna med luftbubblor i cellen kan röra sig mellan näringsrikt 
bottenvatten på 10 m djup och det solbelysta ytvattnet flera gånger om dagen medan solitära celler 
och små kolonier (mindre än 20 µm i diameter) knappast kan migrera vertikalt överhuvudtaget (Mur 
et al., 1999). 

De arter som bildar blomningar är främst Anabaena, Dolichospermum, Anabaenopsis, 
Aphanizomenon, Microcystis, Gloeotrichia, Woronichinia, Planktothrix och Cylindrospermopsis. 

  

Figur 4. Cyanobakterien Woronichinia naegeliana är en art som kan bilda blomningar. Notera gelékanten som innehåller 
bakterier och picocyanobakterier runt kolonin. Foto: Gertrud Cronberg. 
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Cyanobakterier skapar hälsoproblem
Cyanobakterier orsakar hälsoproblem för djur och människor (Cronberg & Annadotter, 2006). 
Blommande cyanobakterier medför alltid problem i sjöar eftersom de skapar algblomning som ger 
ett oestetiskt intryck, dålig lukt och smak, missfärgar vattnet och utgör en hälsofara genom att bilda 
ett stort antal olika gifter. Under det senaste seklet har det rapporterats om massutvecklingar av 
toxiska cyanobakterier över hela världen (Codd med flera., 2004). 

  

Figur 5. Detta är stranden vid ett hundbad vid den sydsvenska sjön Finjasjön. Denna Shetlands sheepdog förhindrades 
att bada eftersom cyanobakterier hade grönfärgat vattnet och avlagrats på stranden 2017-07-25. Foto: Johan Forssblad. 

Cyanobakteriers toxiner och toxikologi
Toxiner producerade av cyanobakterier är en divers grupp av naturliga toxiner som orsakar dödliga 
förgiftningar av djur och akuta och kroniska hälsoproblem hos människor (Carmichael., 1994).  

De flesta cyanotoxiner är sekundära metaboliter, det vill säga ämnen som inte används av 
organismens primära metabolism (Carmichael, 1992). De toxiska mekanismerna är väldigt olika och 
innefattar nervtoxiska, levertoxiska, dermatotoxiska och pyrogena effekter samt inhibering av 
protein syntes. 

Nervtoxiner
Flera släkten, bland andra Aphanizomenon, Dolichospermum, Planktothrix, Oscillatoria och 
Trichodesmium kan producera nervtoxiner (Carmichael, 1992; 1994; Keevil, 1991). De viktigaste 
nervtoxinerna är anatoxin-a, homoanatoxin-a, anatoxin-a(s), saxitoxin, neosaxitoxin och beta-N-
metylamino-L-alanin, BMAA. 

Anatoxin-a
Anatoxin-a produceras av Dolichospermum, Oscillatoria, Aphanizomenon och Cylindrospermum. 
Toxinet är en amin som strukturellt är analog med kokain och neurotransmittern acetylkolin. I 
däggdjur verkar toxinet främst på nervsynapser och det finns inget motgift (Carmichael, 1994). 
Symptom på förgiftning med anatoxin-a är krampanfall, raglande, muskelryckningar och flåsande. 
Det förgiftade djuret dör av sviktad andning mellan en tidsperiod från några minuter och upp till 
några timmar (Carmichael, 1992, 1994; Hunter, 1995; Keevil, 1991; Repavich med flera., 1990). 

Homoanatoxin-a
Homoanatoxin-a har isolerats från Oscillatoria  formosa  (Phormidium  formosum) och 
Raphidiopsis mediterranea. Toxinet är en sekundär amin alkaloid, metylen anatoxin-a (Skulberg et 
al., 1992; Namikoshi et al., 2004) som i likhet med anatoxin-a blockerar nervmuskulaturen. Dödliga 
doser resulterar i spasmer, förlamning och död genom sviktad andning. 
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Anatoxin-a(s)
En del stammar av Anabaena  flosaquae  och Dolichospermum lemmermannii (Anabaena 
lemmermannii) kan producera anatoxin-a (s) (Mahmood & Carmichael, 1986a, 1987; Henriksen 
med flera., 1997; Matsunaga med flera, 1989). Bokstaven s i toxinets namn står för salivation, 
salivutsöndring, i ryggradsdjur. Symptomen påminner om de som orsakas av anatoxin-a förutom att 
anatoxin-a(s) dessutom orsakar onormala, okoordinerade rörelser, diarré, stark salivutsöndring och 
skakningar. Toxinet orsakar död genom att inhibera acetylkolinesteras, ett enzym som bryter ner 
signalsubstansen acetylkolin. Inhibering av acetylkolinesteras resulterar i kramper och i allvarliga fall 
i död.  

Saxitoxiner
Saxitoxin produceras av Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena circinalis, Cylindrospermopsis 
raciborskii,  Planktothrix  och  Lyngbya  wollei  (Carmichael med flera., 1997; Mahmood & 
Carmichael 1986b; Molica med  flera., 2002; Pereira med flera., 2004). Saxitoxiner är nervtoxiska 
alkaloider som orsakar förgiftningssymptom som koordinationsproblem, oregelbunden andning, 
spasmer och död på grund and sviktad andning (Carmichael 1992, 1994; Hunter, 1995; Keevil, 
1991). 

BMAA
BMAA är en förkortning av beta-N-metylamino-L-alanin. BMAA bildas av flera olika 
växtplanktongrupper som cyanobakterier, kiselalger och dinoflagellater. 

BMAA kan verka som ett gift på nervsystemet och misstänks av en del forskare ligga bakom en rad 
svåra nervsjukdomar, som Alzheimers, ALS och Parkinsons (Cox med flera., 2009). Misstanken 
uppstod på Stillahavsön Guam. Där konsumerades föda med höga halter av BMAA samtidigt som 
man hade en extremt hög förekomst av vissa nervsjukdomar. Med nuvarande begränsade 
kunskapsläge vet man dock inte i vilken utsträckning BMAA kan tas upp och lagras i kroppen. 

Exponering för BMAA kan ske genom dricksvatten, inandning av aerosoler vid sjöar eller genom att 
äta fisk och skaldjur som levt i vatten med cyanobakterier (Lage med flera., 2015). 
Några vanligt förekommande cyanobakterier producerar aminosyran BMAA. 

En forskargrupp på Stockholms universitet har funnit ämnet i fisk från Östersjön och i den svenska 
Finjasjön ( Jonasson med flera., 2010; Lage med flera., 2015). BMAA-studien i Finjasjön är den enda 
studien av BMAA som hittills gjorts i någon europeisk sjö. Det finns inga gränsvärden för BMAA i 
fisk. Det kommer att dröja flera år innan det har genererats så mycket forskningsresultat att ett 
eventuellt gränsvärde för BMAA i fisk kan räknas fram. 

Levertoxiner
Levertoxiner från cyanobakterier är cykliska peptider och de är de viktigaste cyanotoxinerna som 
orsakar dödliga förgiftningar och sjukdomar hos djur (Carmichael, 1992; 1994; Keevil, 1991). 

Microcystiner är monocykliska heptapeptider som kan produceras av cyanobakterier av släktena 
Anabaena, Dolichospermum, Microcystis,  Planktothrix,  Oscillatoria, Nostoc, Synechocystis 
och Anabaenopsis  (Carmichael, 1992, 1994; Codd and Beattie, 1991; Keevil, 1991; Luukkainen 
med flera., 1993, 1994, Oudra med flera., 2000). 

Nodularin är en monocyklisk pentapeptid som strukturellt och toxikologiskt har likheter med 
microcystin. Toxinet har isolerats från brackvattens arten Nodularia spumigena (Rinehart med flera., 
1988; Codd & Beattie, 1991; Hunter, 1995, Keevil, 1991; Luukkainen med flera., 1993). 

Cyanotoxinet cylindrospermopsin har isolerats från Cylindrospermopsis  raciborskii, Umezakia 
natans  och Aphanizomenon  ovalisporum  (Banker med flera., 1997; Harada med flera., 1994; 
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Smith med flera., 1998). De symptom som orsakas av cylindrospermospsin har vissa likheter med de 
som orsakas av microcystin och nodularin. 

Akuta leverförgiftningar är de vanligaste förgiftningarna orsakade av cyanobakterier (Carmichael, 
1992, 1994; Codd and Beattie, 1991; Keevil, 1991; Sivonen, 1990). Symptom på förgiftning är 
diarré, svaghet, kräkningar, avmagring och död (Carmichael, 1992, 1994; Hunter, 1995; Keevil, 
1991). Död kan inträffa efter 1–2 h på grund av blödningar i levern, levernekros och chock på grund 
av starkt minskad plasmavolym (Carmichael, 1992, 1994; Fitzgeorge med flera., 1994; Hunter, 
1995; Keevil, 1991; Repavich med flera., 1990). 

Cyanobakterier kan skada djurplankton och fisk
Liksom att blommande cyanobakterier är giftiga och irriterande för människor som vill bada i sjöar 
och hav kan de även vara ohälsosamma för vissa av djuren som lever i sjön. Djurplankton kan skadas 
svårt av cyanobakterier. När djurplankton äter toxiska cyanobakterier kan de drabbas av abortering 
av sina ägg, nedsatt reproduktionskapacitet, minskad tillväxthastighet och förkortad livslängd. De 
klibbiga cyanobakteriekolonierna klibbar igen djurplanktons filtreringsorgan med sin gelé och kan 
på så sätt orsaka minskad filtreringshastighet vilket i sin tur innebär ett minskat födointag (Ferrao-
Filho med flera., 2000, Rohrlack med flera., 2004, 2005). 

Även fisk kan påverkas av cyanobakterietoxiner genom upptag via munnen, gälarna och genom 
skinnet (Tencalla med flera., 1994). Små fiskar är mer känsliga för toxiner än större fiskar. Detta 
beror på att små fiskar har tunnare skinn, en högre ämnesomsättning, en större kroppsyta i 
förhållande till kroppsvolymen, samt att utvecklingsprocesser av organ och vävnader hos unga 
individer kan störas av toxiner (Oberemm, 2001). 

Massutveckling av cyanobakterier i slutet av 1900-talet
I norra Europa och Nordamerika började cyanobakterier att massuppträda i vissa, men långt ifrån 
alla, sjöar i slutet av förra seklet. Flera forskare rapporterade om denna företeelse (Hoeger med flera., 
2005; Molica med flera., 2004; Pick, 2016). 

Faktorerna bakom den ökade frekvensen av blomningar är ännu inte bevisad och troligtvis finns det 
flera faktorer som spelar olika stor roll för olika sjöar. En del forskare har föreslagit ökad tillgång på 
näring i kombination med förhöjda temperaturer och en förlängd växtsäsong (O´Neil med flera., 
2012; Paerl & Otten, 2013 & Pick, 2016). 

  

Figur 6. Stora Slottsparksdammen, Malmö, Sverige. En heltäckande blomning i dominerad av cyanobakterien Microcystis 
wesenbergii. Foto: Johan Forssblad. 
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Olika förklaringar till varför cyanobakterier blommar 
Det finns ett antal hypoteser som försöker förklara varför cyanobakterier är så framgångsrika i vissa 
sjöar att de kan massutvecklas och bilda kraftiga blomningar. Det finns dock ingen heltäckande 
förklaring till fenomenet eller konsensus bland vetenskapsmän. Cyanobakterier är inte heller någon 
homogen grupp utan innefattar ett stort antal arter med delvis skild ekologi. Ändå behandlas de, i 
dagligt tal och i viss litteratur, som om de vore en och samma organism med samma krav och samma 
ekologiska nisch. Det finns minst åtta olika enskilda hypoteser som pekar på skillnader mellan 
cyanobakterier och andra mikroalger (eukaryota växtplankton) som förklaringar till 
cyanobakteriernas framgång i vissa ekosystem. 

Flytförmåga-hypotesen förklarar vissa cyanobakteriers dominans med att de kan reglera sin 
flytförmåga och kan således förflytta sig vertikalt mellan bottnen och ytan. Fördelen med dessa 
migrationer är att kunna tillfredsställa sina behov av både ljus och näring, vilka ofta förekommer på 
skilda djup (Reynolds med flera., 1987). 

Svagt ljus-hypotesen föreslår att cyanobakterier har lägre ljusbehov än andra växtplankton vilket gör 
dem konkurrenskraftiga vid låga ljusintensiteter (Mur med flera., 1978; Zevenboom & Mur, 1980). 
Ett antal undersökningar visar dock att denna hypotes inte gäller generellt för cyanobakterier 
eftersom de kan dominera i klara, näringsfattiga sjöar (Brettum, 1989) och deras utveckling i 
näringsrika sjöar föregås i allmänhet av en klarvattensfas (Blomqvist med flera., 1994, Visser, 1995). 

Enligt Djurplankton-betning hypotesen är cyanobakterier ingen lämplig föda för djurplankton. 
Orsaken är att cyanobakterier ofta förekommer i stora kolonier som djurplankton inte kan filtrera. 
Cyanobakteriernas toxiner kan även vara hälsofarliga för djurplankton. Detta leder till att 
djurplankton konsumerar och eliminerar de växtplankton som inte är cyanobakterier och därmed 
orsakar en dominans av cyanobakterier. Denna hypotes har sammanfattats av Haney (1987). 

Spårämnes-hypotesen föreslår att kvävefixerande cyanobakterier har högre krav beträffande 
spårämnen än eukaryota växtplankton (Reuter & Petersen, 1987). För att dessa cyanobakterier skall 
kunna massutvecklas måste halterna av biotillgängliga spårämnen, som till exempel järn, vara 
tillräckligt höga för att kvävefixering skall kunna ske. Hyenstrand med flera., (2000) utförde 
enclosure-experiment i sjön Erken och de upptäckte att kvävefixerande cyanobakterier ökade 
signifikant vid järntillsats jämfört med enclosures utan järntillsats. 

  

Figur 7. En blomning dominerat av cyanobakterien Aphanizomenon yezoense har bildat ett aggregat,  
omkring 20 cm långt. Foto: Johan Forssblad. 

Hypotesen om cyanobakteriers strategi för att lagra fosfor menar att kvävefixerande cyano-
bakterier kan lagra fosfor som har sitt ursprung från sedimenten. Ett internt fosfor-förråd förser dem 
med tillräcklig mängd fosfor för hela sin pelagiska tillväxt. De behöver därför inte konkurrera med 
andra växtplankton om näring, varken fosfor eller kväve (Pettersson med flera., 1993). 
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Figur 8. Cyanobakterien Gloetrichia echinulata kan både fixera kväve och lagra fosfor. Foto: Gertrud Cronberg. 

Hypotesen om totalkväve/totalfosfor, TN/TP (kväve-fosfor-kvot) föreslår att cyanobakterier 
gynnas då kvoten mellan totalkväve och totalfosfor är låg (Schindler, 1977; Smith, 1983). Smith 
(1983, 1986) upptäckte att andelen cyanobakterier var låg då TN/TP var större än 29:1 men även 
andra växtplankton än cyanobakterier kunde dominera vid TN/TP under 29:1. Smith drog 
slutsatsen att kvävebrist inte är den enda förklaringen till cyanobakteriers konkurrensförmåga. 

Varmvatten-hypotesen menar att cyanobakterier generellt har högre temperaturoptima än andra 
växtplankton. Detta är anledningen till att cyanobakterier konkurrerar ut andra grupper vid 
temperaturer över 20°C (Robarts & Zohary, 1987). 

Hypotesen om oorganiskt kväve är baserad på resultat från en serie av enclosure-experiment i sjöar, 
berikade med antingen ammonium eller nitrat (Blomqvist med flera., (1994). Forskarna drog 
slutsatsen att icke-kvävefixerande cyanobakterier gynnas av ammonium, att eukaryota växtplankton 
gynnas av nitrat och att kvävefixerande cyanobakterier gynnas av kvävebrist. 

Cyanobakterier är överlevare vid brist på kväve
Fosfor och kväve har länge ansetts vara de viktigaste faktorerna som avgör var och när blomningar av 
cyanobakterier uppträder i sjöar. Det är en fråga som fortfarande diskuteras i forskarkretsar. 

Kväve är ett livsviktigt grundämne som behövs för alla former av biologiskt liv och är en 
nyckelkomponent för många organiska molekyler som klorofyll, nukleinsyror och proteiner. 

  

Figur 9. En massutveckling av cyanobakterier som effektivt saboterar glädjen att ge sig ut på sjön. Foto: Johan Forssblad. 
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Kväve är speciellt viktigt för de cyanobakterier som har aerotoper, eftersom det är en avgörande 
komponent för att kunna syntetisera luftblåsorna. En brist på kväve påverkar inte bara cellens 
metabolism negativt utan även hela kolonins förmåga att röra sig mellan bottnen och den belysta 
zonen (Oliver & Ganf, 2000). 

Cyanobakterier kan tillgodogöra sig kväve som nitrit, nitrat, ammonium och urea. En del arter kan 
även omvandla atmosfäriskt kväve till en biologiskt tillgänglig form av kväve. 

Kvävefixeringen sker inne i en speciell cell som kallas heterocyt (Figur 12). Heterocytens tjocka 
väggar skyddar det känsliga enzymkomplexet, nitrogenas, som är avgörande för kvävefixering. 
Nitrogenas inaktiveras av syre (Wolk med flera., 1994). 

De arter som kan fixera kväve blir konkurrenskraftiga när det är brist på oorganiskt kväve. De 
vanligaste arterna i sötvatten som kan fixera kväve är de heterocyt-bärande, trådformiga släktena 
Anabaena, Anabaenopsis, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Dolichospermum och Gloeotrichia. 

I brackvatten, som Östersjön, förekommer den kvävefixerande Nodularia spumigena (Figur 10 & 11). 

  

Figur 10. Den lejongula cyanobakterien Nodularia spumigena attackerar Ölands norra udde och saboterar turismen som 
är så värdefull för ön i Östersjön. Foto: Johan Forssblad., 2003-07-31. 
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Figur 11. Nodularia spumigena är en kvävefixerande cyanobakterie som framför allt förekommer i bräckt vatten. Foto: 
Gertrud Cronberg. 

  

Figur 12. Mikroskopbild av cyanobakterien Dolichospermum fuscum (=Anabaena fusca). Den fjärde cellen från vänster 
(grönfärgad i mitten) är heterocyten, den cell där kvävefixeringen sker. Den bön-formade, sjätte cellen, är en spor.  

Foto: Gertrud Cronberg. 
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Löst organiskt kväve påverkar dynamiken i sjöar
I sötvatten överstiger generellt halten av löst organiskt kväve halten av löst oorganiskt kväve 
(ammonium, nitrit och nitrat). Många lösta organiska kväveföreningar kan förse växtplankton, 
direkt eller indirekt, med kväve (Antia med flera., 1980; Berman & Bronk, 2003). 

Poolen av lösta organiska kväveföreningar kan bland annat utgöras av urea, enzymer, aminosyror, 
nukleinsyror och humusämnen. I rinnande vatten, sjöar och dammar är största delen av det lösta, 
organiska kvävet i form av humus. 

Urea förekommer i princip i alla vatten och i en del områden i förhöjda halter och kan utgöra en 
viktig kvävekälla för akvatiska mikroorganismer (Berman & Bronk, 2003). 

Användningen av urea som kvävegödningmedel har ökat under de senaste 50 åren. Erratt (2017) och 
Errat med flera., (2018) har visat att urea kan gynna vissa släkten av blombildande cyanobakterier 
som till exempel Microcystis. Urea föredrogs som kvävefälla framför oorganiskt kväve som 
ammonium, nitrit och nitrat och cyanobakterien konsumerade mer urea mer än vad som var cellens 
behov. Cyanobakterier har möjlighet att lagra kväve i speciella molekyler, phycocyanin och 
cyanophycin, att användas som reserv (Kromkamp, 1987). Eukaryota växtplankton saknar denna 
möjlighet att lagra kväve. 

Nivåerna av urea i sjöar och vattendrag beror till stor del på hur stort avrinningsområdet är i 
förhållande till vattenytan och hur det omgivande landskapet brukas (Bogard et al., 2012). Urea-
halterna kan vara höga i jordbruksområden som gödslas intensivt medan ureahalterna i områden 
utan jordbruk kan vara knappt mätbara (Gilbert med flera., 2014). I sjöar varierar halterna av urea 
från ej mätbara till 150 µmol N/l (Berman, 1974; Siuda & Chorst, 2006; Bogard et al., 2012) men 
det finns extremfall där halter högre än 1000 µmol N/l har uppmätts (Finlay et al., 2010). 

  

Figur 13. Microcystis botrys. Alger av detta släkte kan gynnas av urea Foto: Gertrud Cronberg. 

 Sida   av   Blombildande_cyanobakterier-v01a11 16



Varför blommar cyanobakterier i näringsfattiga sjöar? 
Cyanobakterier har generellt förknippats med sjöar 
med högra näringshalter och de flesta blomningar 
sker under sommaren. Sedan slutet av förra seklet 
har det dock förekommit rapporter om blomningar 
i näringsfattiga eller måttligt näringsrika sjöar som 
Andträsket (Figur 14) i svenska Norrbotten och 
Lu hr s j ö n o c h Imm e l n i s ö d r a Sver i g e . 
Massutvecklingen av cyanobakterier har även skett 
under den kalla perioden och blomningen har varit 
begränsad till områden nära stranden eller i 
vassområden. Det har inte förekommit heltäckande 
blomningar över hela sjöytan. De cyanobakterier 
som har observerats vid dessa blomningar är 
Microcystis (Figur 13), Woronichinia (Figur 4), 
Dolichospermum (Figur 15), Aphanizomenon och 
Cyanodictyon. Av dessa cyanobakterier är några 
k v ä v e fi x e r a n d e ( D o l i c h o s p e r m u m o c h 
Aphanizomenon) medan de övriga inte är det. 
Forskning om orsakerna bakom blomning av 
cyanobakterier i den svenska sjön Immeln har 
studerats inom det finsk-svenska projektet Hola 
Lake. Rapporten om Hola Lake Immeln-projektet 
kommer att färdigställas under våren 2020 och 
publiceras på denna hemsida. 

Figur 14. En blomning av Dolichospermum lemmermannii 
(=Anabaena lemmermannii) i den näringsfattiga sjön 
Andträsket. Sjön är dricksvattentäkt i Råneå. Under 

blomningen stoppades intaget av råvatten och befolkningen i 
Råneå fick vatten från andra källor. Foto: Jan-Erik Ylinenpää. 

  

Figur 15. Dolichospermum lemmermannii som blommade i dricksvattentäkten Andträsket i svenska Norrbotten.  
Foto: Gertrud Cronberg. 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