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Algförgiftning, vattensvans och drunkning: 

Så här minskar du riskerna med hundens sommarbad  
 
En varm och solig sommardag lockas både människor och hundar av svalkande bad. Hur 
skönt och roligt det än kan vara kan det dock också innebära en del faror för djuren. 
Algförgiftning och vattensvans är några exempel på problem som våra fyrbenta vänner 
kan drabbas av. Den digitala veterinärtjänsten FirstVet beskriver här vanliga 
vattenrelaterade faror och vad du kan göra för att förebygga dem.   

 
– Många hundar tycker precis som oss människor att det kan vara skönt med ett svalkande 
dopp en varm sommardag. Hur roligt din hund än tycker att det är att leka i vattnet är det viktigt 
att vara medveten om de faror som vattenlekar kan innebära för ditt djur. Som djurägare bör du 
därför ständigt ha koll på hunden när den befinner sig vid vatten. Ett annat tips för att förebygga 
problem är att kolla upp vattnets kvalitet inför en badutflykt, den här typen av information går att 
hitta via Havs- och vattenmyndigheten och SMHI, säger Caroline Caldemar, chefsveterinär på 
FirstVet. 
 
Algförgiftning 
När algerna blommar kan det ibland bildas gift i vattnet. Om en hund badar i eller dricker av 
algförgiftat vatten finns det en risk att den drabbas av förgiftning. I värsta fall kan förgiftningen 
leda till döden, ibland så nära inpå som en timme efter bad. Symptomen kan variera, 
inledningsvis är det vanligt med symptom som oro, darrighet och kräkningar. Huden kan senare 
bli svag och vinglig, få bleka slemhinnor, få andningssvårigheter och utveckla kramper. Till sist 
kan den ramla omkull och hamna i koma. För att förhindra att hunden drabbas av algförgiftning 
bör man som djurägare kontrollera badvattnets kvalitet.  
  
Om du anar oro att hunden har badat i förgiftat vatten bör du omedelbart ta dig till närmaste 
veterinär. Eftersom varje minut är viktig kan det vara bra att ringa till veterinären och meddela 
att ni är på väg så de kan förbereda behandlingen. Skölj om möjligt snabbt av hunden med rent 
vatten för att skölja bort giftet från pälsen. Se också till att djuret inte slickar sig på pälsen, då 
det kan leda till att den får i sig mer gift. Det kan också vara bra att själv använda handskar och 
sätta en halskrage på hunden.  
  
Vattensvans 
Om en hund tillbringar mycket tid i vattnet och blir nedkyld kan den drabbas av vattensvans. 
Orsaken är troligtvis inflammation i nerverna i svansroten som uppstår när bakdelen blivit för 
kall. Symptom på vattensvans kan vara att svansen hänger rakt ner. Hunden kan också ha 
mycket ont och vara rädd om sin bakdel.  
 
Ofta går det över inom några dagar men i vissa fall kan det ta upp till en vecka. Hundar som 
drabbats av vattensvans bör vila och hållas varm och torr. Om hunden har mycket ont eller om 
det inte gått över på några dagar bör dock veterinär kontaktas. För att undvika att hunden 
drabbas av vattensvans är det viktigt att torka hunden ordentligt om den badat i kallt vatten eller 
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varit ute länge i regnet. Se till att den är varm och torr och lägg gärna ett värmande täcke på 
hunden om den blivit nedkyld. 
  
Drunkning 
Hundar är vanligtvis skickliga simmare men trots detta drunknar ett trettiotal hundar i Sverige 
varje år. Om en hund trillar ner i vattnet simmar den så länge den orkar. Dock blir den så 
småningom uttröttad. Hunden kan drabbas av panik och blir då trött mycket snabbt. Får djuret 
ner vatten i lungorna är det viktigt att agera mycket snabbt, hur man bäst agerar beror på 
hundens storlek. Om hunden är liten hålls den upp och ner i bakbenen så att vattnet kan rinna 
ut. En stor hund läggs på sidan med huvudet och halsen lägre än bålen, så att vattnet på så sätt 
kan rinna ut. För att kontrollera att luftvägarna är fri kan du dra fram tungan. Om hunden inte 
andas måste hjärt- och lungräddning ges. Kontakta veterinären för instruktioner om vilka 
åtgärder du själv bör vidta innan du transporterar hunden till kliniken men också vad du ska 
tänka på under transporten. 
 
För att undvika en tragisk drunkningsolycka finns det flera saker man som djurägare kan göra. 
Använd alltid flytväst om hunden befinner sig på en båt eller en brygga. Hjälp den ombord på 
och av båten och ha alltid hunden under uppsikt när den befinner sig i närheten av vatten. 
  
 
 
För att läsa mer, besök firstvet.com.  

 
 
För mer information, vänligen kontakta 
Rebecca Crusoe 
Marknadschef FirstVet 
070-279 54 55 
rebecca@firstvet.com  
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