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Hva er svømmekløe?

• Utslett forårsaket av en allergisk reaksjon pga parasitter 
fra fugl (blodikter)
«Svømmerkløe»

Cercariedermatitt

• Et stadium i parasittens livssyklus som kalles cercarier
(haleikter) borer seg inn i huden hos mennesker

• Disse iktene dør i huden, og forårsaker et utslett



Andre ting som kan gi «stikk» og kløe

• Mygg, knott, lus, veggedyr, lopper og andre blodsugende og 
stikkende insekter

• Flått og andre midd

• Planter som brennesle, tromsøpalme osv

• Ulike allergener i mat, luft, vann osv

• Hudirriterende stoffer i såper, klær osv

• Alger/bakterier i vannet

• Maneter i sjøvann



Ikter gir svømmekløe

• Finnes i ferskvann i Norge
 Forårsaket av flatmark (blodikter)

De voksne kjønnsmodne iktene lever i blodårer i tarm og 
neseslimhinner hos vannlevende fugl

 I saltvann i Norge?

• Kjønnsmodne ikter legger egg etter paring
Egg klekkes til en miracidie

Enten i vannet eller inne i fuglen

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.biologie.uni-erlangen.de/parasit/contents/research/images/fasciim.jpg&imgrefurl=http://www.biologie.uni-erlangen.de/parasit/contents/research/fasciola.html&h=300&w=211&sz=8&hl=no&start=22&um=1&tbnid=njyq8bOcgXcHJM:&tbnh=116&tbnw=82&prev=/images?q%3Dsporocyst%2Btrichobilharzia%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dno%26lr%3D%26sa%3DN


Ikter gir svømmekløe

• Miracidien penetrerer en vannsnegle
Ukjønnet formering inne i sneglen i 

sporocyster/dattersporocyster

• Cercarier (haleikter) forlater sporocystene i sneglen 
og leter etter fugl
Kan ta feil og penetrere hud hos mennesker 



Hvordan påvise ikter?

• Samle snegler
Ofte vanskelig å finne snegler
Veldig få snegler er infisert



Hvordan samle snegler?



Hvordan påvise cercarier?

• Sjekke cercarier som kommer ut av sneglene
Vanskelig (umulig) å artsbestemme cercarier på morfologi
Mange ulike cercarier som ikke gir svømmekløe
Én art som gir svømmekløe er identifisert i Norge

 Trichobilharzia franki
 Finnes sannsynligvis mange flere



Andre metoder?

• Undersøke fugl
Disseksjon

For å finne voksne ikter

• Vannprøver
Filtrering

Analyser av eDNA (environmental DNA)

For å finne cercarier



Svømmekløe i Norge

• 1980
Kløende utslett etter bading i ferskvann i Jonsvatnet ved Trondheim

• 1981
Utnesvatn ved Agdenes

• Man ante ikke hva som forårsaket utslettet



Svømmekløe i Norge

• 1982
En veldig varm sommer i Sør-Norge

Flere tilfeller i juli og august fra Eikeren, Fiskumvannet, 
Steinsfjorden, Rena og Osterøy

Opptil 20 personer ble behandlet daglig i Hokksund.

• Forskjellige forklaringer på problemet ble gitt





Svømmekløe i Norge

• Årsaken til kløen ble fastslått i 1982 av Reidar Mehl:
 Isolerte haleikter (schistosomatide-cercarier) etter innsamling av snegler

Registrerte rapporter om svømmekløe fra 1980 og fram til 2000

• Vi har etter det årlig oppfordret folk om å melde inn rapporter om svømmekløe
Gjennom nettsidene til Folkehelseinstituttet

De senere år også gjennom sosiale medier





Utvikling fra 1980 til 2010
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Hvorfor er det en økning i antall tilfeller av 
svømmekløe?

• Klimaendringer?

• Miljøendringer?

• Økt oppmerksomhet?

• Endringer i menneskelig atferd?

• Flere infiserte fugl?



Er klimaendringer årsak til mer svømmekløe?



Effekt av temperatur?

• Varmere vann:
Raskere vekst og reproduksjon hos sneglene

 Flere snegler og større snegler

 Lettere for miracidier å finne en sneglevert - men kortere levetid for den 
frittsvømmende miracidien

 Høyere reproduksjon av parasitter hvis flere snegler blir infisert

Raskere ukjønnet formering av parasittene i sneglene
 Ingen cercarier frigjøres ved temperatur under 10°C

 Over 20°C gir en «eksplosjon» i mengden cercarier

 Mulig overvintring av sporocyster inne i snegler

Veldig høy temperatur gir færre frigjorte cercarier og kortere levetid 
på frittsvømmende cercarier

Effekt på fugl ved at en del migrerende fugl blir stasjonære i lengre 
perioder

Folk bader mer og oppholder seg lenger i vannet



Er miljøendringer årsak til mer svømmekløe?

• Mindre forsuring i Norge
Bedre forhold for vannsnegler

• Eutrofe innsjøer gir økt risiko for 
svømmekløe 
Økt vegetasjon

Bedre forhold for vannsnegler

Bedre forhold for fugler

Lite oksygen, dødt bunnlag
 Negative effekter på snegler

 Men også mindre predasjon fra fisk og 
mulighet for økt sneglebestand



Er økt oppmerksomhet en årsak til flere 
rapporter om svømmekløe?

• Mer fokus i media
Aviser, radio, tv, sosiale medier på internett

• Økt kunnskap hos «folk flest»
Finner informasjon på internett

• Lettere å rapportere
E-post, mobil



Er endringer i menneskelig atferd årsak til økt 
rapportering av svømmekløe?

• Bader man mer i ferskvann enn 
tidligere?

• Bader man i vann, tjern og dammer 
man tidligere ikke badet i pga bedre 
vannkvalitet?

• Bader man mer?

• Oppholder man seg lenger i vannet 
enn før?

• Tilrettelagte badeplasser på steder 
der cercarier konsentreres?



Er flere infiserte fugl årsak til mer 
svømmekløe?

• Økt utbredelse av svømmekløe i Europa 
og Amerika
«Emerging disease»

 Ikke undersøkt men mulig forklaring



Er svømmekløe et økende problem som følge av 
klimaendringer?

• Umulig å svare på!



Takk for oppmerksomheten – og god sommer 
med masse bading og svømming


