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Till Regeringen.
Biologisk bekämpning av översvämningsmyggor för området runt nedre Dalälven fungerar.
Människor och djur har med bekämpningen fått en acceptabel livssituation som gör det
möjligt att bo, verka och besöka nedre Dalälven. Erfarenheter, kunskap och fakta från 15 års
bekämpning av översvämningsmyggor visar att insatser som genomförs på rätt plats och vid
rätt tidpunkt fungerar mycket väl.
Nu behöver en flerårig planeringshorisont anläggas vad gäller tillstånd och finansiering. På så
sätt skapas en effektivare administration och en trygghet för såväl kommunerna som staten,
men framförallt för områdets medborgare, näringsverksamheter och besökare.

Fleråriga tillstånd och översyn av villkoren
För att få använda bekämpningsmedlet VectoBac G mot översvämningsmyggor krävs årligen
en rad tillstånd och dispenser från olika myndigheter och markägare vilket genererar ett
omfattande arbete med olika ansökningsprocesser och remissyttranden. Fleråriga tillstånd kan
effektivisera detta arbete vilket bland annat framkom vid en samrådsprocess med
länsstyrelserna för nedre Dalälvsområdet.
Villkoren för bekämpningen är många och en översyn och prioritering av dessa av ansvarig
myndighet föreslås ske samtidigt med ett övervägande om flerårig tillståndsprocess.

Flerårig finansiering
Oavsett den årliga bekämpningens omfattning finns en basorganisation som ständigt behöver
fungera vilket är svårhanterat med en kortsiktig finansieringslösning. Osäkerheten kring den
årliga finansieringen av bekämpningen är också något som skapar stor oro hos medborgare,
näringsverksamheter och besökare. Undertecknade föreslår därför en flerårig
finansieringslösning.
En långsiktig lösning för tillstånd och finansiering och en översyn inklusive prioritering
bland villkoren skulle effektivisera administrationen för såväl kommun som stat. En
långsiktig och systematiserad lösning kan också skänka nedre Dalälvens medborgare,
näringsverksamheter och besökare den trygghet och det lugn som behövs för att bo, leva
och verka i området.
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